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RESUMO 

 

 

Film Commissions são escritórios governamentais de apoio à produções audiovisuais 

dedicados à facilitação, desburocratização e acolhimento de projetos audiovisuais, para que 

estes sejam desenvolvidos sem contratempos em uma determinada localidade, promovendo o 

desenvolvimento econômico local e a criação de empregos. O Rio de Janeiro, um dos 

principais centros econômicos do país, e uma das cidades que mais recebe turistas de todo o 

mundo, apesar de possuir uma Film Commission em pleno funcionamento, tem ficado cada 

vez mais em desvantagem na atração de produções audiovisuais para cidade. Uma das causas 

disso é a falta de um sistema eficiente de autorizações, o que acaba por dificultar o trabalho 

dos produtores e por não oferecer dados suficientes que demonstrem o potencial do Rio de 

Janeiro como uma cidade cenográfica. 
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ABSTRACT 

 

 

Film Commissions are offices in support of audiovisual productions dedicated to the 

facilitation, debureaucratization and hosting of audiovisual projects, so they can be developed 

without setbacks in a certain locality, promoting local economic development and job 

creation. Rio de Janeiro, one of the main economic centers of the country, and one of the 

cities that receives the most tourists from around the world, despite having a fully functioning 

Film Commission, has been increasingly disadvantaged in attracting audiovisual productions 

to the city. One of the causes is the lack of an efficient system of authorizations, which end up 

hampering the work of producers and for not providing enough data to demonstrate the 

potential of Rio de Janeiro as a scenic city. 
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INTRODUÇÃO 

 

A indústria do audiovisual vem tomando uma posição de destaque cada vez mais 

relevante e demonstrando a sua importância na economia mundial. Um dos segmentos que 

mais movimentam essa indústria é o de filmagens em locação. É a partir desse fator que 

surgem as Film Commissions (FC), escritórios de apoio à produção audiovisual dedicados a 

facilitar o trabalho de produtores e atrair produções para a jurisdição em que atuam, 

potencializando os ganhos e minimizando os transtornos causados em seu local de atuação.  

Uma Film Commission possui várias competências, como será visto com mais 

detalhes no próximo capítulo, e entre as suas principais funções estão o apoio direto ao 

produtor e a facilitação de filmagens em seu território. Em uma cidade grande como o Rio de 

Janeiro, que recebe produções audiovisuais nacionais e internacionais durante todo o ano, é de 

extrema importância que exista um método eficaz para a emissão de autorizações, cumprindo 

todas as exigências legais, estando de acordo com as regras impostas pelos os órgãos 

municipais atuantes nesse tipo de processo, e é claro, que essa autorização esteja nas mãos do 

produtor dentro de um prazo determinado. 

Produções audiovisuais trazem múltiplos impactos diretos e indiretos para a cidade 

do Rio de Janeiro. Podemos apontar desde o impacto econômico no setor hoteleiro durante o 

período de gravação, até o turismo cinematográfico, que nada mais é que a atração de 

visitantes por meio da publicidade causada pelas produções filmadas na cidade. Porém, para 

mensurarmos minimamente esses impactos e conseguirmos apresentar em dados e números os 

efeitos das produções audiovisuais na cidade, precisamos de um sistema que colete as 

informações básicas das produções que são realizadas no Rio, e isso não existe de maneira 

eficiente, nos deixando longe de pesquisas mais profundas como, por exemplo, um estudo de 

impacto econômico.  

Atualmente as autorizações para a realização de produções audiovisuais na cidade 

são obtidas em um sistema desenvolvido para a emissão de autorização para a realização de 

eventos, o que quer dizer que produtores audiovisuais precisam responder obrigatoriamente 

perguntas que não cabem aos seus projetos, como por exemplo, público estimado e se haverá 

cobrança de ingressos. Enquanto isso, dados indispensáveis para a coleta de informações 

sobre filmagens no Rio ficam sem resposta, justamente pela falta de perguntas como: formato 

da obra, janela de exibição, orçamento estimado, se se trata de filmagem de produtora 

estrangeira. 
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Tomando como base a presente argumentação, este trabalho tem por objetivo 

apresentar a importância e a necessidade da existência de um sistema próprio para solicitação 

e emissão de autorizações para produções de conteúdo audiovisual na cidade do Rio de 

Janeiro. Para tanto, no primeiro capítulo será apresentado o conceito e competências das Film 

Commission, escritórios de apoio a produções audiovisuais; em seguida, no segundo capítulo 

veremos dados do setor audiovisual como justificativa para a existência das Film 

Commissions e a importância de sua existência; no terceiro, será apresentado um breve 

histórico da Rio Film Commission (RFC),  suas atribuições e forma de atuação, assim como 

uma análise do sistema atual de autorização existente na cidade o Rio de Janeiro; e no quarto 

e último capítulo, entenderemos como é o funcionamento do sistema para emissão de 

autorizações para produção de conteúdo audiovisual na cidade de São Paulo – cidade cuja a 

realidade mais se aproxima da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, utilizaremos da escassa 

bibliografia existente atualmente sobre Film Commission; de entrevistas e dados fornecidos 

pela equipe da Rio Film Commission e da São Paulo Film Commission (SPFC); estudos de 

impacto econômico e mapeamentos da indústria do audiovisual. 
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1. FILM COMMISSIONS 

 

Nos últimos anos o número de Film Commissions vem crescendo significativamente 

no Brasil. De acordo com dados da REBRAFIC – Rede Brasileira de Film Commissions – já 

são 10 escritórios de apoio a produções audiovisuais estabelecidas no país e outros 16 em 

formação. Segundo Steve Solot, diretor executivo da REBRAFIC e ex-presidente da Rio Film 

Commission: 

 

Uma Film Commission (FC) é uma instituição ou escritório público especializado e 

sem fins lucrativos, normalmente sob a autoridade de uma entidade governamental 

ou escritório administrativo, cuja finalidade é oferecer apoio a produtores de 

conteúdo audiovisual e promover a sua jurisdição como destino para a produção de 

cinema, televisão, publicidade e novas mídias. (SOLOT, S., 2015, p.19) 

 

Os principais objetivos das FCs são potencializar o impacto econômico do setor 

audiovisual em sua jurisdição, oferecendo apoio logístico às produtoras que pretendem filmar 

em sua área de atuação, atraindo produções para sua região e ainda, como nas palavras da 

Association of Film Commissioners International (AFCI): “Proporcionar coordenação e 

liderança, servindo de ponte entre agências, serviços, empresas e a indústria de produção 

cinematográfica”1. Tânia Pinta, atual coordenadora da Rio Film Commission, acredita que 

uma FC ideal é:  

 

Aquela que consegue responder a todos os produtores em tempo hábil, assim como 

consegue antever ações e necessidades dos produtores, mas também da cidade e da 

sociedade civil, é ela que vai permitir um ambiente saudável, favorável, criativo para 

a realização de produções audiovisuais.
2
 

 

Os impactos causados pelas produções que ocorrem em uma determinada jurisdição 

podem ser divididos em ‘diretos’ e ‘indiretos’: os impactos diretos são os empregos 

registrados, a contratação de terceirizados locais, os gastos com hotéis, aluguéis, impostos, 

etc; os impactos indiretos são os sentidos pelo comércio (desde restaurantes e lojas de 

materiais até a barraquinha de cachorro quente), e fornecedores de insumos básicos, como 

energia e água. Apesar de complexo e difícil de ser executado, se não por uma entidade 

especializada e competente, o estudo do impacto econômico é necessário para que o valor dos 

                                                           
1 IFCI, S/D, p. 7, tradução nossa 
2 Informação verbal em entrevista concedida por PINTA, Tânia da Oliveira. Entrevista I. [junho. 2018]. 

Entrevistador: Christiano Kochem. Rio de Janeiro, 2018. 2 arquivos .m4a (3 min. e 27min. respectivamente). A 

entrevista na íntegra encontra-se transcrita no apêndice desta monografia. 
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gastos de produção em locação sejam contabilizados no impacto causado pelas gravações, e 

para que possam ser utilizados “para recomendar a criação de políticas públicas e a 

implementação de incentivos econômicos e fiscais através de iniciativas legislativas 

apropriadas” (SOLOT, S., 2015, p.16), por exemplo.  

No Brasil não existe – tanto em nível federal, quanto regional, estadual ou municipal 

- nenhum fundo e mecanismo de incentivo tributário e financeiro por parte das FCs para 

produções de conteúdo audiovisual em locação ou/e para atrair filmagens estrangeiras para 

locações nacionais. Uma FC não tem o poder de criar leis, mas ela pode propor aos órgãos 

cabíveis mudanças na legislação que afetem diretamente as produções na cidade. De qualquer 

forma, como aponta Steve Solot:  

 

Para executar suas funções, a autoridade legal e legislativa de uma film 

commission deve ser estabelecida de acordo com o processo legislativo local, o que 

implica uma forma de decreto, regulamentação, resolução ou outro formato que lhe 

confira a autoridade legal para emitir autorizações, oferecer orientação aos 

produtores, publicar os regulamentos e possivelmente estabelecer as tarifas e taxas 

para filmagens em locações. (SOLOT, S., 2015, p.20) 

 

Em sua grande maioria, as FCs são mantidas por recursos públicos ou fazem parte de 

outras organizações, que por sua vez também fazem uso desse mesmo modelo de 

financiamento, como por exemplo as Secretarias de Cultura e Turismo. A falta de controle 

total sobre seus recursos apresenta uma ameaça a atuação das FCs, uma vez que a mudança de 

mandatos políticos, e alterações feitas no orçamento de possíveis outras entidades públicas, 

podem significar a descontinuidade de seus trabalhos, obrigando-as a se adaptarem a novas 

situações e repensarem sua forma de atuação. 

De qualquer forma, cada Film Commission deve ser desenvolvida de acordo com a 

realidade da sua área de atuação. Para tanto, é necessária uma avaliação da posição de sua 

jurisdição no mercado, assim como a identificação dos pontos fortes e fracos de sua região 

como locação para produções audiovisuais. Tudo isso deve ser pensado desde o 

desenvolvimento do plano de atuação da Film Commission até o desenvolvimento de políticas 

próprias de atuação no setor: 

 

Para qualquer Film Commission, é fundamental saber trabalhar em seu 

ambiente institucional e político, gerenciando as relações com a indústria 

audiovisual, a comunidade local, a mídia e o governo, e ao mesmo tempo 

interagindo com as entidades de produção e a mão de obra, de modo a gerar um 

ambiente propício para as filmagens em locações. (SOLOT, S., 2015, p.55) 
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Para o desenvolvimento de um trabalho eficiente e produtivo em seu ambiente 

institucional, como apresentado acima, é importante manter um bom relacionamento com as 

autoridades locais e com os outros órgãos públicos da jurisdição, informando-os sobre a 

existência de um escritório de apoio a produções audiovisuais, suas funções e os benefícios 

que essas produções trazem para a região. É de responsabilidade da FC sensibilizar esses 

agentes para a facilitação das produções – ou pelo menos para que não criem impedimentos -, 

e para a redução de tarifas cobradas, para manter o local competitivo como outras regiões e 

não afastar os produtores logo de primeira:  

 

A FC deve procurar estabelecer parâmetros de custos e tarifas cobradas tanto 

pelos órgãos públicos quanto pelas áreas privadas, que podem ser comparadas com 

as cobradas em outras jurisdições. [...] A FC deve sempre procurar incentivar os 

administradores das principais locações a praticar preços razoáveis, considerando o 

formato das obras a serem realizadas [...]. É sempre relevante lembrar que a 

cobrança de tarifas abusivas acaba afugentando as filmagens, que necessariamente 

procuram locações mais baratas. (SOLOT, S., 2015, p.53) 

 

 

Então, como dito anteriormente, uma FC também deve minimizar os transtornos 

causados à região, atuando como uma ligação entre os órgãos e autoridades públicas e as 

equipes de produção, assim como “na interface com comunidades, bairros, entidades 

religiosas e administradores (públicos ou privados) de pontos turísticos, além de facilitarem as 

filmagens em propriedades privadas” (Barros, In: Solot, 97). A facilidade oferecida pelas 

conexões estabelecidas entre as FCs e diversos órgãos e serviços competentes acaba por se 

tornar um fator decisivo no momento em que uma equipe deve decidir aonde levar sua 

produção, porém, para que isso aconteça, os produtores precisam saber que essas locações 

existem e estão disponíveis, assim como a mão de obra local. 

Duas das principais – e essenciais – ferramentas de trabalho de uma Film 

Commission são: o banco de dados de locação, contendo informações sobre as locações 

disponíveis naquela jurisdição, com imagens e informações de contato; e o banco de dados de 

prestadores de serviços. O catálogo de locações oferece facilidades tanto para o produtor 

quanto para a FC, agilizando o trabalho na hora de checar se a região possui o tipo de cenário 

que o produtor está procurando. Já o banco de prestadores de serviço disponibiliza, 

normalmente divido por categorias de tipos de serviços, uma relação de todos os profissionais 

e provedores de equipamentos existentes na região – isso também parte do princípio ético das 

Film Commissions que, como na maior parte das vezes estão integradas ao serviço público, 
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não podem indicar profissionais, apenas disponibilizar um catálogo para que o próprio 

contratante faça sua seleção.  

 Os catálogos e banco de dados normalmente ficam hospedados no website da FC, 

que também deve possuir desde informações como o processo legal para obtenção de 

autorizações para filmar na região, a informações mais complexas, como documentação 

necessária para a realização de produções internacionais na jurisdição e regularização de 

profissionais estrangeiros trabalhando em produções no local. Quanto mais informações 

estiverem à disposição, mais fácil é para o produtor entender os procedimentos, o que resulta 

em um ponto positivo na escolha do local para onde será levada a produção. Faz parte do 

trabalho das FCs utilizarem de todas as ferramentas disponíveis para a captação de projetos no 

mercado internacional, e o website é a mais básica e imprescindível de todas essas 

ferramentas.  

Apesar de sua clara importância, o website não consegue fazer sozinho todo o 

trabalho necessário para atrair produções para a região, e uma vez que a Film Commission é a 

principal “ponte” existente entre o produtor estrangeiro e os potenciais produtores e 

coprodutores locais, são necessárias ações mais agressivas. Sobre isso Steve Solot aponta que 

“a participação em mercados e festivais de cinema e TV oferece múltiplas oportunidades para 

marketing, networking com produtores e captação de projetos para serem filmados na 

jurisdição.” (SOLOT, S., 2015, p.40)  

Como visto nessa primeira parte, as Film Commissions atuam tanto em favor do 

interesse público quanto privado, e entre suas funções estão: realizar atendimentos a 

produtores nacionais e internacionais, facilitando procedimentos e sanando dúvidas, visando 

tornar a região atrativa para a realização de produções na jurisdição. Porém, apesar de termos 

tocado no assunto, não nos aprofundamos nos benefícios que a atuação das FCs e a produção 

de conteúdo audiovisual podem trazer para a economia local, então é isso que será tratado no 

próximo capítulo. 
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2. O SETOR AUDIOVISUAL E O PAPEL DAS FILM COMMISSIONS  

 

As Film Commissions atuam gratuitamente a serviço dos produtores que desejam 

filmar qualquer tipo de produção audiovisual em sua região, trabalhando para que as 

produções ocorram tranquilamente e sem contratempos; como contrapartida, a jurisdição 

recebe uma gama de benefícios: estímulo ao turismo, promoção de sua imagem, efeitos 

diretos e indiretos em sua economia, e até mesmo incentivo à criatividade e ao 

desenvolvimento da mão de obra local. Reconhecendo a importância das FCs para o setor 

audiovisual, a Ancine incluiu em seu Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual “ampliar 

o número de escritórios de apoio a produções audiovisuais estrangeiras no Brasil” com a 

justificativa de que “a implantação de Film Commissions e sua atuação regular e articulada 

com os serviços públicos são fatores importantes para a atração de investimentos em cinema, 

televisão e publicidade.”3 

A importância do setor audiovisual para a economia brasileira é inegável. De acordo 

com um estudo realizado em 2016 pela APRO – Associação Brasileira da Produção de Obras 

Audiovisuais, e pela Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o 

setor “aumentou sua participação em termos de valor adicionado à economia brasileira, que 

passou de 0,4%, em 2010, para 0,44%, em 2014, um aumento significativo, com crescimento 

de 10% na participação relativa do setor.” (SEBRAE, 2016, p.108) Estima-se que no final de 

2015 a receita de empresas do setor era de cerca de R$42,7 bilhões de reais, o que ocasionaria 

em R$20,8 bilhões adicionado à econômica brasileira, sendo cerca de R$6,6 bilhões em 

remuneração direta. Os valores estimados que teriam sido recolhidos por impostos diretos e 

indiretos totalizariam R$3,38 bilhões: R$2,13 bilhões e R$1,25 bilhão, respectivamente.4 

O OCA - Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual da Ancine, publicou 

em maio de 2018 um estudo sobre os empregos no setor audiovisual, que compreende a 

indústria cinematográfica e videofonográfica de todo o país durante o período de 2007 a 

2016.5 No último ano da pesquisa, o setor audiovisual representou 0,2% dos empregos do 

                                                           
3 Agência Nacional de Cinema, 2013, p.122. 
4 SEBRAE, 2016, p. 108. 
5 Esse estudo abrange oito atividades econômicas audiovisuais: atividades de produção e pós-produção 

cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; distribuição cinematográfica, de vídeos e de programas 

de televisão; exibição cinematográfica; atividades de televisão aberta; programadores e atividades relacionadas à 

televisão por assinatura; operadoras de televisão por assinatura (por cabo, micro-ondas e satélite); aluguel de 

fitas de vídeo, DVD’s e similares; e comércio varejista de discos, CD’s, DVD’s e fitas. Como o trabalho das 

Film Commissions é voltado apenas para a área de produção, e por vezes pós-produção, iremos tratar aqui apenas 
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mercado de trabalho brasileiro. Nele, o número de postos de trabalho passou de 88.676 no ano 

de 2007, para 91.834 em 2016, um crescimento de 3,5%; sua alta foi em 2012, quando atingiu 

112.399 postos de trabalho, 0,24% do total dos empregos do mercado de trabalho brasileiro, 

um crescimento de 26,75% comparado a 2007.6 O número de estabelecimentos empregadores 

do setor audiovisual sofreu uma queda de 2007 para 2016, quando passou de 11.222 

estabelecimentos para 6.994, porém, é importante notar que a maior parte do número de 

postos de trabalho e de estabelecimentos empregadores que sofreram redução são dos 

segmentos de “Aluguel de fitas de vídeo, DVD’s e similares” e “Comércio varejista de discos, 

CD’s, DVD’s e fitas”, enquanto o segmento “Produção e pós-produção cinematográfica, de 

vídeos e de programas de televisão” – justamente o segmento que está diretamente ligado ao 

trabalho das Film Commissions – é o que teve o maior crescimento, passando de 757 

estabelecimentos empregadores em 2007, para 2.478 em 2016, um crescimento de 227%7, e 

de 5.358 postos de trabalho, para 11.292 nos mesmos anos, um crescimento de 110%.8 

De acordo com o Mapeamento e Impacto Econômico do Setor Audiovisual do Brasil, 

da APRO e da SEBRAE, o número de horas de conteúdo produzidas e registradas junto a 

Ancine cresceu em 153% no período de 2008 e 2014, de 1.690 horas para 4.288 horas.9 O 

estudo ainda aponta um potencial motivo para acontecimento: 

 

Uma das explicações desse crescimento é a Lei 12.485 – a Lei da TV Paga, que 

obriga os canais predominantemente de filmes, séries, animação, documentários 

(chamados de canais de espaço qualificado) a dedicar três horas e meia de seu 

horário nobre à veiculação de conteúdos audiovisuais brasileiros e destes, no 

mínimo a metade, deve ser de produtora brasileira independente. Se, em um 

primeiro momento, os canais licenciaram e exibiram conteúdos finalizados, com o 

tempo foram sendo produzidos novos conteúdos especialmente para os canais – em 

muitos casos, obras seriadas, impactando diretamente no tempo total de produção 

anual. (SEBRAE, 2016, p.56) 

 

 

O estudo indica também que, entre os anos de 2008 e 2015, “três a cada quatro 

filmes lançados nos cinemas que atingiram 500.000 espectadores nos cinemas foram 

produzidos no [estado do] Rio de Janeiro” e que “apenas dois filmes que atingiram esse nível 

de público foram filmados em outros estados” (SEBRAE, 2016, p.62). Nesse período, o filme 

                                                                                                                                                                                     
da primeira atividade listada pelo estudo do OCA: produção e pós-produção cinematográfica, de vídeos e de 

programas de televisão. 
6 Agência Nacional de Cinema, 2018, p.7 
7 Agência Nacional de Cinema, 2018, p.20 
8 Agência Nacional de Cinema, 2018, p.7 
9 Sebrae 2017, p. 29 
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que atingiu maior público foi Tropa de Elite 2, filmado e produzido na cidade do Rio de 

Janeiro.  

Desde 2007, o Sudeste sempre foi a região com mais participação relativa dos 

empregos em todas as atividades do setor audiovisual, com 64% de participação no ano de 

início da pesquisa, uma alta em 2009 com 65%, terminando com 62% em 2016. As outras 

regiões não chegam nem perto desse número, estando em 2016 a região Nordeste em segundo 

lugar com 13% de participação, e em terceiro o Sul, com 12%. De acordo com o OCA, “os 

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro juntos concentraram mais da metade de todo o 

emprego registrado no setor audiovisual”10, sobre essa concentração regional, o estudo da 

APRO e do Sebrae explica que ela pode ter seus benefícios: 

 

A concentração geográfica leva à clusterização, que, por sua vez, diminui o custo 

médio de produção das empresas produtoras por três vias: mercado de trabalho 

especializado, rede de serviços especializados e transmissão de conhecimento e 

geração de inovações. Mesmo que o custo de trabalho direto seja maior no Rio, o 

aumento de produtividade gerado por economias externas de escala mantém a 

concentração geográfica eterminados segmentos de mercado. Como a concentração 

regional é clara, potenciais trabalhadores se movem para perto do cluster 

audiovisual, assim como é possível a existência de uma rede especializada de 

empresas que prestam serviços auxiliares às produtoras, mesmo que não haja uma 

escala comparável aos maiores mercados do mundo. Além disso, universidades, 

empresas e agentes internacionais se especializam geograficamente, de forma que 

esse menor custo médio advindo da transmissão de conhecimento se torna barreira 

ao desenvolvimento de clusters em outras regiões do país. (SEBRAE, 2016, p.63-

64) 

 

 

No Sudeste, as atividades de produção e pós-produção representaram 13% do total de 

empregos do setor audiovisual na região no ano de 2016, perdendo apenas para a TV aberta, 

com 52%, e a exibição cinematográfica, com 15%. Em um âmbito nacional, conseguimos 

extrair do estudo os seguintes dados sobre as atividades de produção e pós-produção: 

 

• As atividades dobraram sua participação no número total de empregos no setor 

durante o período do estudo, iniciando com 6% do total em 2007, e finalizando 2016 com 

12% (SEBRAE, 2016, p.9); 

• É o segmento do setor com maior participação em número de estabelecimentos 

empregadores, com 35% do total e 2.478 estabelecimentos em 2016 (SEBRAE, 2016, p.20-

21); 

                                                           
10 Agência Nacional de Cinema, 2018, p.17. 
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• Junto com os segmentos de ‘comércio de cds e dvds’ e ‘aluguel de dvd’s’, as 

atividades concentram 89% das microempresas do setor, sendo ‘produção e pós-produção’ a 

maior das três, com 2.249 estabelecimentos (SEBRAE, 2016, p. 21). 

Como podemos ver nos dois gráficos abaixo11, o número de empregos nas atividades 

de produção e pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, e o 

número de estabelecimentos empregadores da mesma atividade é crescente, sofrendo apenas 

pequenas quedas durante os dez anos de pesquisa. Isso prova que as atividades vêm tomando 

uma importância cada vez maior, e é de responsabilidade dos órgãos públicos tirar o melhor 

proveito possível desse crescimento para trazer para sua região os benefícios oferecidos pelas 

produções audiovisuais. 

        

1. Gráfico - Evolução do número de empregos em Produção e Pós-Produção no Setor Audiovisual entre 2007 e 

2016 

 

      

2. Gráfico - Evolução do número de estabelecimentos de Produção e Pós-Produção no Setor Audiovisual entre 

2007 e 2016.  

 

                                                           
11 Os dados dispostos nos gráficos estão disponíveis no estudo da ANCINE (2018, p.7 e p.20). 
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Uma vez apontada a importância do setor audiovisual para a economia brasileira e 

seu papel na geração de empregos, mais precisamente nas áreas de produção e pós-produção, 

podemos falar um pouco sobre os efeitos das filmagens em locação na economia. 

Infelizmente o Brasil não possui nenhum tipo de estudo ou registro de dados voltado 

especificamente para essa área, tornando impossível mensurar os impactos positivos que as 

filmagens em locação têm trazido para as regiões brasileiras. Nos EUA, como aponta Steve 

Solot com base em dados da Motion Picture Association of America, “as filmagens em 

locação de uma produção de longa-metragem geram em média US$ 200 mil por dia em 

atividade econômica e receitas públicas”(SOLOT, S., 2015, p.12)  

Quando falamos de benefícios econômicos provenientes de filmagens em locação 

não estamos tratando apenas de empregos diretos, mas também dos seus efeitos no setor 

hoteleiro; no setor de transporte; alimentícia; aluguel de equipamentos e imóveis; contratação 

de terceirizados locais, e as vezes até mesmo advogados, técnicos, atores, produtores e 

diretores; e finalmente, na receita gerada pelo pagamento de impostos. Uma Film Commission 

eficiente tem como papel fundamental entender o potencial econômico de produções 

acontecendo em sua jurisdição para maximizar seus ganhos.   

Além dos benefícios apontados acima, a produção pode também – não 

frequentemente -, construir estúdios e outras infraestruturas no local, estruturas que 

permanecerão na região após o fim das filmagens, assim como o treinamento oferecido a 

profissionais locais pelos profissionais da produção. Frequentemente, devido ao alto custo 

para deslocar uma equipe inteira para o local da gravação, que pode ser até mesmo em outros 

países, as produtoras optam pela contratação de profissionais locais, oferecendo treinamentos 

técnicos e tornando essas equipes mais qualificadas para atuação no mercado de trabalho. Em 

alguns casos a própria Film Commission realiza cursos de capacitação de técnicos do setor 

para tornar sua jurisdição mais atrativa a produções, o que acaba por promover expressões e 

valores culturais e étnicos locais, assim como os talentos artísticos da região. 

Além da capacitação e promoção, as expressões culturais e os talentos artísticos 

locais, quando reproduzidos em obras audiovisuais podem, junto com as belezas e cenários do 

local onde a produção foi realizada, resultar no chamado “turismo cinematográfico”. O 

turismo cinematográfico é a influência em visitações turísticas causadas pelas produções 

gravadas em um determinado local; é a atração de visitantes que se deslocam de onde moram 

para conhecer as locações reais que serviram de cenário para um filme, por exemplo, ou a 

cultura retratada em um documentário que assistiu pela televisão, tendo uma ação duradoura, 
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atingindo um público maior e criando um vínculo emocional que atrai o espectador de 

maneira mais intensa que a publicidade turística convencional, como explica Steve Solot: 

 

O turismo cinematográfico diz respeito à influência de filmes, programas, séries de 

TV e comerciais nas decisões de turistas ao escolherem seus destinos de viagem. A 

representação de cidades e regiões nas telas tem um impacto econômico 

significativo no turismo e no fortalecimento da promoção cultural desses lugares. 

Apesar de não existirem muitas estatísticas sobre o tema no Brasil, estima-se que o 

turismo cinematográfico global movimente cerca de 40 milhões de turistas a cada 

ano. [...] O turismo induzido pelo cinema e pela TV já é considerado uma fonte 

significativa de benefícios para regiões específicas, e vários países têm orientado 

toda a sua estratégia oficial de promoção turística precisamente em função da 

difusão das locações onde foram rodados filmes e séries de TV. (SOLOT, S., 2015, 

p.27-28) 

 

Como visto, a atração de produções audiovisuais para cidades brasileiras, como o 

Rio de Janeiro, oferece benefícios multissetoriais atingindo não só a área da Cultura, mas 

também a Economia e o Turismo. Órgãos oficiais do governo, como o Ministério do Turismo, 

podem adotar papéis estratégicos para, por exemplo, maximizar os ganhos e os benefícios do 

turismo cinematográfico, mas cabem às Film Commissions locais a responsabilidade de 

implementar as estratégias e, é claro, receber e orientar as equipes de filmagem. 
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3. RIO FILM COMMISSION E O ATUAL SISTEMA DE AUTORIZAÇÕES 

DE FILMAGENS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

A Rio Film Commission (RFC) é a FC pioneira do Brasil; surgiu em 2009, por meio 

de um decreto estadual, na Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, o que durou até 

abril de 2014. Com a sua interrupção, a prefeitura do Rio assumiu a RFC em forma de 

projeto, operado pelo SICAV – Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, e em 25 de 

maio de 2016, por meio do Decreto 41.761, incorporou a RFC à estrutura da Distribuidora de 

Filmes S.A. – RioFilme – como um departamento.  

A RioFilme por sua vez, surgiu em 1992, assumindo grande papel na Retomada do 

cinema no Brasil, distribuindo os poucos filmes nacionais existentes na época; a empresa, 

vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, é o órgão responsável pela política audiovisual 

municipal, “atua nas áreas de distribuição, apoio à expansão do mercado exibidor, estímulo à 

formação de público e fomento à produção audiovisual, visando o efetivo desenvolvimento da 

indústria audiovisual carioca”.12 

Incorporada a estrutura da RioFilme através do Decreto Rio no 41.761 de 25 de Maio 

de 2016, a Rio Film Commission opera atualmente com três funcionários e tem como suas 

competências: coordenar o atendimento e suporte aos produtores nacionais e internacionais 

interessados em realizar filmagens na Cidade do Rio de Janeiro para questões logísticas; atrair 

novas produções para Cidade; estudar e propor alterações em legislações para fins de 

padronização das autorizações de filmagens junto aos órgãos responsáveis; promover o setor 

audiovisual da Cidade em mercados, eventos e festivais nacionais e internacionais; 

acompanhar os processos de contratação de competência da Coordenadoria; acompanhar, 

gerenciar e fiscalizar projetos, procedimentos e prazos dos contratos; propor parcerias e 

acordos de cooperação técnica com organizações governamentais, empresariais e 

institucionais, nacionais e internacionais; e elaborar relatórios gerenciais que subsidiem o 

processo de tomada de decisão da Empresa.13 

Além das competências previstas no decreto, Tânia Pinta, pós-graduada em Gestão 

Cultural e coordenadora da RFC, acrescenta que hoje a Rio Film Commission também 

                                                           
12 Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/riofilme/conheca-a-riofilme > 

Acessado em 12 de nov. de 2018. 

13 Anexo IV. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/riofilme/conheca-a-riofilme
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ampara, por exemplo, ações da Coordenadoria de Relações Internacionais da cidade, 

prestando apoio para assuntos gerais de âmbito internacional e estiver diretamente ligado com 

a cultura e o audiovisual do Rio de Janeiro. Participa de eventos como o RioContentMarket, 

no qual teve um estande na edição de 2017, que aconteceu na Barra da Tijuca, realizando 23 

reuniões durante os três dias de evento com produtores interessados no apoio logístico da 

Film Commission; e como o Rio Market, parte do Festival do Rio, onde, na edição de 2017, 

Tânia Pinta participou do Workshop de Film Commissions realizado pela REBRAFIC - Rede 

Brasileira de Film Commissions -, no qual apresentou em um painel de 30 minutos o trabalho 

da Rio Film Commission e os pontos básicos para atendimentos ás produções. Já na edição de 

2018, participou do painel "O Papel das Film Commissions na Cadeia Produtiva do 

Audiovisual”, também à convite da REBRAFIC. A RFC realiza também ações voltadas à 

orientação de produtores e alunos das escolas de cinema da cidade, além dos próprios agentes 

municipais, em forma de palestras e encontros, assim como aproximações com sindicatos de 

trabalhadores e empresas do audiovisual, buscando solucionar entraves que possam prejudicar 

o setor na cidade do Rio.14 

No Rio de Janeiro, e no Brasil como um todo, não existe nenhum tipo de fundo ou 

mecanismo de incentivo tributário e financeiro para atração de produções audiovisuais para 

realização de filmagens em locação, como existe em alguns países e cidades da América 

Latina e do mundo, como por exemplo República Dominicana, Panamá e Medellín. Tânia 

Pinta acredita que o Brasil “ainda não atingiu um grau de maturidade para entender que um 

incentivo traria benefícios multiplicados para o país”15 mas chama atenção para um recente 

grupo de trabalho que foi criado esse ano pelo Conselho Superior de Cinema, tendo a Ancine 

como um de seus membros, para pensar em mecanismos para atração de produções 

internacionais para o Brasil. 

Apesar da falta de incentivo financeiro para os produtores, a Rio Film Commission 

busca tornar a cidade atrativa e receptiva para as produções. Duas das ferramentas utilizadas 

pela RFC com esse fim estão disponíveis em seu website: o cadastro de prestadores de serviço 

existentes na cidade e o catálogo de locações do Rio. Sobre os catálogos, Tânia Pinta 

comenta: 

 

Isso é imprescindível para qualquer Film Commission: saber quais são os ativos da 

localidade onde ela atua. Nossos principais ativos são as locações, ou seja, os “sets 

                                                           
14 Informação verbal por entrevista. 
15 Informação verbal por entrevista. 
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naturais”, aqueles que existem de maneira não 100% planejadas para o audiovisual, 

e também a nossa mão de obra, que está disponível e apta para realizar serviços 

nessa indústria.16 

 

Os atendimentos às produções são onde está localizada a maior parte do trabalho da 

Rio Film Commission, e podem ser divididos em três categorias: a primeira são os 

atendimentos pontuais, por meio de telefone, e-mail e muitas vezes por meio de um 

formulário hospedado no website da RFC, o produtor entra em contato com a equipe da Film 

Commission buscando uma locação, ou informações sobre como proceder para obter 

autorização para filmar em determinados locais, como por exemplo no Metrô Rio, e juntos a 

equipe da RFC e a produtora buscam a melhor solução para o caso apresentado; a segunda 

categoria são os atendimentos presenciais através de reuniões, que não são necessariamente 

para autorização de filmagens, podem ser também uma busca por apoio institucional, ou até 

mesmo, como disse Tânia: “desembaraço de algumas questões nas quais o poder público pode 

servir como um escudo ou como um respaldo”17. Esses dois tipos de atendimento muitas 

vezes se cruzam podendo iniciar como um atendimento pontual, pelo telefone ou e-mail, 

terminando em uma reunião presencial. A terceira categoria de atendimentos, a mais 

volumosa, são os atendimentos integrados, realizados por meio do sistema RIAMFE – Rio 

Ainda Mais Fácil Eventos.  

Na plataforma Carioca Digital, da Prefeitura do Rio, existem alguns sistemas 

desenvolvidos como formas de desburocratizar procedimentos, como por exemplo 

solicitações de alvará para estabelecimento ou requerimentos junto a vigilância sanitária. Um 

dos sistemas integrados a plataforma é o RIAMFE, utilizado para solicitar e emitir 

autorizações para a realização de eventos de todos os tipos e tamanhos, e para a realização de 

produções de conteúdo audiovisual.18  

 

                                                           
16 Informação verbal por entrevista. 
17 Informação verbal por entrevista. 
18 O link para acessar o Carioca Digital é <https://carioca.rio/>. Para acessar o RIAMFE, passe o mouse sobre o 

botão “Alvarás e Licenças” na barra de ferramentas do site, e clique ou em “Alvará de Eventos” ou em 

“Produção de Conteúdo Audiovisual”. Apesar de possuírem páginas de apresentação diferentes, os dois botões 

(eventos e produção audiovisual) levam ao mesmo sistema. Acessado em 13 de nov. de 2018.  

https://carioca.rio/
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Figura 1 - Página inicial do RIAMFE - Eventos. 

Figura 2 - Página inicial do RIAMFE - Audiovisual. 
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O sistema funciona da seguinte forma: ao realizar o login na plataforma, o produtor 

audiovisual abre uma nova “Consulta Prévia de Eventos” (CPE), que se trata de uma 

solicitação de uma autorização para realizar sua filmagem. No formulário que é aberto o 

produtor deve preencher primeiramente sobre o requerente da solicitação (ele mesmo como 

pessoa física ou a produtora como pessoa jurídica), local onde reside e informações para 

contato. Sobre a produção, o usuário deve preencher as informações dos campos que se 

encontram em “Dados do Evento” – note, o sistema entende produções de conteúdo 

audiovisual como “eventos” – são elas: nome do evento, descrição, local onde será realizado,  

data(s), e algumas outras perguntas obrigatórias, como podemos ver na figura 3.  

 

Após o preenchimento e envio do formulário, é iniciada automaticamente a 

tramitação do processo e a solicitação é encaminhada para os órgãos que precisam emitir um 

“Nada a Opor”: as Superintendências regionais – que funcionavam como as “Subprefeituras” 

-; a CET-Rio do local em questão, em caso de necessidade de interrupção intermitente de vias, 

de reserva de vagas, ou multidões; para ou a Secretaria do Meio Ambiente (SMAC) ou a 

Fundação Parques e Jardins (FPJ), quando realizado em área de conservação ambiental – 

praias, jardins, parques; e para a Rio Film Commission, o último órgão a opinar, que verifica 

todo o processo e dá a autorização final.  

Quando a filmagem não acontece em área de preservação, não necessita do parecer 

da CET-Rio e não vai montar nenhum tipo de estrutura, é emitido automaticamente pelo 

sistema um comunicado da Rio Film Commission informando que aquela produção não está 

Figura 3 - Perguntas obrigatórias do Formulário da Consulta Prévia de Eventos. 
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sujeito ao processo de análise prévia de evento, como disposto no Artigo 1º da Resolução 

CVL nº 58/2017: 

Art. 1º Observado o disposto no art. 2º deste Regulamento, não estão sujeitos aos 

procedimentos de Consulta Prévia e de emissão de Alvará de Autorização 

Transitória neste previsto: (...) 

 

IX - sessões fotográficas ou filmagens momentâneas e de pequena escala em 

logradouros públicos, para fins não comerciais ou de caráter jornalístico, quando: 

 

a) não prejudiquem a normalidade das vias de trânsito de veículos e de circulação de 

pedestres; 

 

b) não utilizem área pública para estacionar veículos nem instalar camarins, aparatos 

e equipamentos em geral, ainda que destinados a simples apoio, seja próximo, seja a 

distância; 

 

c) não utilizem estruturas ou assentos para a acomodação de espectadores 

selecionados. 

  

Os atendimentos realizados por meio do RIAMFE e emissões de “nada a opor” para 

filmagens na cidade são os atendimentos integrados, que podem necessitar de um contato 

direto com a Film Commission quando uma CPE específica precisa de um atendimento “mais 

próximo”, por exemplo quando uma solicitação para intervenção de via é muito complexa e 

exige reuniões entre a produção, a RFC e a CET-Rio. 

 Na cidade do Rio de Janeiro não existem taxas para a realização de produções 

audiovisuais em espaços públicos municipais como ruas e praças. A única contrapartida 

regularizada para a emissão de autorizações para filmagens que é cobrada na cidade prevê 

uma doação em forma de equipamentos e/ou insumos dentro de um determinado valor quando 

a filmagem acontece em uma unidade de conservação ambiental. Essa contrapartida está 

prevista na Resolução da SMAC Nº 565 DE 18/07/2014, que tem base na Lei Federal nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, que: 

 

Instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e 

seu regulamento estabelecido pelo Decreto nº 4.340 , de 22 de agosto de 2002 em 

especial o art. 27 no qual o uso de imagens de unidades de conservação com 

finalidade comercial será cobrado conforme estabelecido em ato administrativo pelo 

órgão executor.19 

 

A cobrança dessa contrapartida não é realizada por meio do sistema por alguns 

motivos. O primeiro é operacional, o sistema que foi desenvolvido não prevê esse tipo de 

operação, isso quer dizer que quando a Secretaria do Meio Ambiente recebe uma CPE ela 

                                                           
19 Texto da Resolução SMAC Nº 565 DE 18/07/2014. 
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entra em contato diretamente como a produção para realizar a cobrança, então dentro de seu 

próprio departamento é realizada a abertura de um processo com um termo de doação e com a 

autorização para a filmagem, que são enviadas para a produtora por e-mail ou ofício. Nada 

disso retorna ao sistema, nem mesmo em forma de anexo dos documentos emitidos durante 

esse trâmite, ocasionando por vezes a falta de comunicação entre os órgãos – pois não é 

possível saber se aquele processo foi aprovado pela Secretaria ao menos que entre em contato 

diretamente com sua equipe para perguntar, deixando de lado a suposta automação que o 

sistema deveria oferecer e frequentemente fazendo com que o processo estoure o prazo de 

sete dias corridos prometidos pelo decreto para a tramitação da solicitação. Outro motivo é o 

fato de a Secretaria do Meio Ambiente atuar por meio de uma resolução de 2014, que prevê a 

cobrança de contrapartida em caso de produções em área de preservação ambiental, o que 

colide com a Resolução 58/2017, que rege o sistema e as filmagens na cidade e garante a não 

cobrança de taxas para a realização de produções de conteúdo audiovisual na cidade. 

Como aponta Tânia, o atual sistema de eventos foi herdado da administração de 

Eduardo Paes, prefeito do Rio entre os anos de 2009 e 2017, e na nova gestão, do prefeito 

Marcello Crivella, atualmente em exercício, aconteceram mudanças não muito significativas:  

 

Houve mudanças muito tímidas [...] que ainda não satisfazem completamente as 

necessidades da realização audiovisual na cidade. O que acontece hoje em dia é que 

uma filmagem ou sessão fotográfica é entendida como um evento, enquanto a gente 

defende que é uma dinâmica de produção diferente de uma festa, corrida ou um 

show. Portanto seria ideal que a gente tivesse condições, administrativas e 

financeiras, para ajustar um sistema de autorização.20 

 

No dia 05 de janeiro de 2017, durante o ato solene de apresentação da nova Secretária 

de Cultura, Nilcemar Nogueira, o recém apossado prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo 

Crivella, afirmou que a Cultura da cidade teria que “fazer mais com menos”21,  Tânia Pinta 

acredita que a crise financeira do município afetou o trabalho da Film Commission:  

 

Todo o trabalho é feito a partir de insumos, e eu não digo nem estreitamente físicos 

ou financeiros, nesse momento a gente gostaria de implementar algumas ações, por 

exemplo, fazer uma campanha de marketing eficiente, ou mesmo poder implementar 

um sistema de autorização eficiente, e é algo que a gente não consegue vislumbrar 

na situação econômica da cidade.22 

  

                                                           
20 Informação verbal por entrevista. 
21 Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/crivella-diz-que-cultura-do-rio-tera-que-fazer-

mais-com-menos.ghtml>Acessado em 20 nov. 2018. 
22 Informação verbal por entrevista. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/crivella-diz-que-cultura-do-rio-tera-que-fazer-mais-com-menos.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/crivella-diz-que-cultura-do-rio-tera-que-fazer-mais-com-menos.ghtml


28 
 

Apesar da crise, no início da gestão Crivella no ano de 2017, foi redigido pela equipe 

da RioFilme, com o apoio do Gabinete do Prefeito, o decreto Nº 42.930 que estabelecia a 

criação do sistema Rio Mais Fácil Audiovisual, um sistema exclusivo para o processamento 

de solicitações para autorizações de produções audiovisuais na cidade. O decreto foi assinado 

pelo prefeito no dia 10 de Março – publicado no Diário Oficial do Município no dia 13 de 

Março – e foi anunciado pela equipe da Rio Film Commission no encerramento do evento 

RioContentMarket, que aconteceu na Barra da Tijuca. Esse novo decreto contava também 

com a criação de um Conselho Consultivo com órgãos que trabalhariam juntos para amparar a 

política audiovisual da cidade, como comenta Tânia: 

 

O Conselho Consultivo seria um conjunto de gestores de diversos setores da 

administração, para colaborações na política audiovisual da cidade em reuniões 

periódicas. Por exemplo, um dos órgãos que comporia o Conselho Consultivo seria a 

Guarda Municipal, que poderia balizar os critérios para o apoio da guarda municipal 

em produções audiovisuais de grande porte. É um elemento importante para a 

integração do Sistema - e da RioFilme - com outros departamentos municipais.23 

 

 

Porém, em maio de 2017, esse Decreto foi revogado “por uma questão de 

economicidade e de execução”24. Naquele momento a RioFilme não despunha da verba para 

arcar com os custos do desenvolvimento de um novo sistema pelo Iplan-Rio – empresa 

municipal de informática da prefeitura do Rio –, porém, a Rio Film Commission entende que 

na conjuntura atual, a disponibilização dessa verba está fora da realidade orçamentária do 

município: 

 

Definitivamente não é uma prioridade administrativa/orçamentária da cidade, visto 

as necessidades de outras áreas mais carentes, como a Saúde. Pensando no 

orçamento da área da Cultura, que ainda é muito diminuto com relação a outras 

pastas da cidade, ainda é insuficiente para o desenvolvimento de um sistema 

independente, além da necessidade de planejamento e integração.25 

 

Por esses motivos, mesmo com a revogação do decreto redigido pela RioFilme, a 

coordenadora da Rio Film Commission não considera impossível a criação de um sistema 

próprio para o audiovisual carioca, mas diz que “ainda está longe de acontecer”26. Ela acredita 

que o Rio de Janeiro necessita urgentemente de um mecanismo para emissão de autorizações 

“que seja um sistema sensível às questões do mercado e da indústria do audiovisual, como por 

                                                           
23 Informação verbal por entrevista. 
24 Informação verbal por entrevista. 
25 Informação verbal por entrevista. 
26 Informação verbal por entrevista. 
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exemplo: o respeito de prazos, sensibilidade a orçamentos, e também a transparência de 

informações”27, além de uma maior integração com o trabalho dos outros órgãos - outro ponto 

que Tânia acredita ter sido um impedimento para o desenvolvimento do novo sistema previsto 

no decreto revogado: 

Não houve um trabalho eficiente de integração no estágio anterior à elaboração do 

decreto, e também o tempo de incubação de um sistema é maior do que havia sido 

previsto nesse decreto revogado. O sistema seria independente, mas não autônomo, 

portanto havia a necessidade de conhecer melhor a atuação de outros órgãos e 

também possíveis obstáculos legais. Um exemplo, a resolução prevê um prazo de 

resposta dos opinadores do sistema, mas não leva em conta o volume de expediente 

destes opinadores ou mesmo se um órgão consegue respeitar esse prazo, 

considerando seus instrumentos de trabalho.28 

 

Com a revogação do decreto redigido pela RioFilme, parte foi absorvido em um novo 

decreto, incorporando a Rio Film Commission ao sistema de eventos já existente e realizando 

pequenas alterações, como a definição do prazo de sete dias corridos para a tramitação de 

solicitações de pedido para a realização de produções audiovisuais, e a inclusão da pergunta 

“é filmagem ou sessão fotográfica?” no formulário respondido pelos solicitantes, o que passou 

a condicionar o processo a passar pela aprovação também da RFC além da dos outros órgãos 

já previstos. Em um panorama geral, continuou funcionando de forma bastante similar ao que 

era antes das alterações, porém, a entrada da RFC no fluxo dos pedidos para produção de 

conteúdo audiovisual permitiu um acompanhamento mais próximo por parte da equipe da 

Film Commission, possibilitando um melhor atendimento aos produtores que escolhem a 

cidade do Rio como cenário. 

Importante apontar que antes da existência do sistema original, as autorizações eram 

emitidas por meio de documentos físicos em um formato de “porta em porta”, na qual os 

produtores tinham que descobrir quais eram os órgãos que precisavam emitir um parecer para 

que sua produção acontecesse dentro da regularidade, e procurar cada um deles pessoalmente. 

Então, hoje o produtor consegue emitir toda a documentação necessária sem sair do escritório, 

e apesar de alguns problemas de funcionalidade, Tânia garante que entre 60-70%29 dos 

processos são finalizados dentro do prazo de sete dias: 

 

As autorizações saem a tempo. De toda maneira a gente tem uma frequência 

de deficiência, que são órgãos que ainda não estão plenamente dentro do 

procedimento; a gente tem a questão da descontinuidade política, os titulares das 

pastas nem sempre se mantem e a continuidade do trabalho é afetada. Por aí vai, a 

                                                           
27 Informação verbal por entrevista. 
28 Informação verbal por entrevista. 
29 Informação verbal por entrevista. 
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gente também tem às vezes questões muito complexas que não podem ser vistas 

dentro de sete dias.30 

 

Como visto ao longo desse capítulo, o RIAMFE é um sistema desenvolvido para a 

emissão de alvarás de eventos que é “aproveitado” para a emissão de autorizações para 

produções de conteúdo audiovisual. Por se tratarem de dinâmicas diferentes, o produtor acaba 

sendo obrigado a responder perguntas durante ao preenchimento da solicitação que não cabem 

a sua produção, por exemplo: se é aberto ao público e qual a estimativa de público, se haverá 

cobrança de ingressos ou inscrições; e por outro lado, faltam informações necessárias aos 

órgãos “opinadores”, como comenta Tânia: 

 

A gente tem vários problemas, primeiro porque o formulário não garante a 

completude das informações que seriam necessárias para todos os órgãos. Cada 

órgão tem uma sensibilidade, tem pontos que precisam ser mais bem respondidos, e 

isso deixaria o processo muito longo. Outra coisa que consigo elencar é que nem 

sempre existe a clareza das informações, o que deixa a tramitação dos pedidos 

deficiente.31 

 

Quando um órgão entende que existe a necessidade de obter mais informações para 

emitir seu “nada a opor”, ele entra em contato direto com a produção, o “sistema de eventos 

coloca o trabalho secundário, ou seja, aquele que vai além do que é exigido pelo formulário, 

aos operadores do sistema, que estão aptos a fazer diligências ou requerer mais informações 

dos produtores”, afirma a coordenadora da Rio Film Commission. Além disso, existem outros 

dados que precisam ser coletados para a emissão de relatórios mais precisos sobre as 

produções audiovisuais que acontecem no Rio de Janeiro e que não são contemplados pelo 

sistema, por exemplo: 

 

• Gênero da produção (ficção, documentário, animação, jornalismo); 

• Formato da produção (longa-metragem, curta metragem, média-metragem, 

série de televisão, piloto para televisão, minissérie, sessão fotográfica, 

programa de televisão, publicidade/comercial, reality show, novela, programa 

para web, vídeo institucional, videoclipe, banco de imagens, making of...); 

• Primeira janela de exibição/lançamento (cinema, TV aberta, TV por assinatura, 

web, arquivo, conteúdo móvel, multiplataforma, uso institucional, videoclipe, 

revista ou publicação editorial); 

                                                           
30 Informação verbal por entrevista. 
31 Informação verbal. 
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• Data de lançamento/exibição/divulgação; 

• Orçamento total estimado da produção; 

• Orçamento estimado para despesas no município do Rio de Janeiro; 

• Sinopse da obra; 

• Se há empresa ou entidade estrangeira vinculada à produção; 

• Quantidade de membros na equipe; 

• Lista de equipamentos; 

• Uso de arma fictícia; 

• Uso de drone; 

• Uso de camera car. 

 

Mesmo sem um número de informações necessárias, a equipe da Rio Film 

Commission se dedica a fazer um trabalho “manual” de coleta de dados e números, utilizando 

tabelas e anotações sobre cada pedido que recebem por meio do site da RFC e das CPEs que 

entram pelo sistema “para pode emitir relatórios, fazer análises e prever ações para consolidar 

a política audiovisual da cidade”32. Tânia diz que os ajustes que precisam ser feitos no sistema 

possibilitariam a emissão de relatórios precisos e com eles “entender, em uma visão macro, 

como a atividade impacta a cidade, não só o setor audiovisual, mas como outros setores 

correlacionados, por exemplo transporte, alimentação e hotelaria”33, uma vez que os relatórios 

emitidos atualmente não podem ser usados para “retratar uma realidade”34: 

 

A gente não tem uma ferramenta que gere relatórios ou big data a respeito de todos 

os pedidos e todas as nuances da tramitação, ou seja, a gente gostaria de ter uma  

ferramenta que pudesse dar resultados prontos de: pedidos incompletos, pedidos 

autorizados, pedidos negados, assim como também relatório de geolocalização – 

onde acontece cada pedido -, outro parâmetro bom que seria ter dentro dos relatórios 

seriam as datas e os formatos de produção.35 

 

O único dado realmente preciso que possuímos sobre filmagens em locação na cidade 

é o número de autorizações emitidas para produções audiovisuais com participação de 

profissionais estrangeiros. Esse dado existe pois toda produção internacional ou coprodução 

internacional deve ser registrada na Ancine. De acordo com o OCA – Observatório do 

                                                           
32 Informação verbal. 
33 Informação verbal. 
34 Informação verbal. 
35 Informação verbal. 
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Cinema e do Audiovisual, da Ancine, entre 201636 e 201737 foram realizadas 571 produções 

estrangeiras no Brasil, dessas, 227 tiveram cenas filmadas na cidade do Rio de Janeiro, com 

um total de 1.354 profissionais técnicos e artísticos estrangeiros. Isso quer dizer que 40% das 

produções tiveram pelo menos uma cena rodada na cidade do Rio, colocando-a entre as mais 

procuradas pelas produtoras de fora do Brasil.38  

Segundo dados da Rio Film Commission, no ano de 2017 foram realizados sete 

atendimentos presenciais; e 57 atendimentos pontuais, de produtoras de cinco estados 

diferentes do Brasil, e sete países estrangeiros.39 O Brasil foi o país com mais atendimentos 

realizados pela RFC no ano passado, com 44 dos 57, e o Rio de Janeiro ficou no topo da lista 

dos atendimentos por estado, com 41, seguido de São Paulo, com 12 dos 57 atendimentos. O 

formato de produção mais atendido foi longa-metragem, com 15 atendimentos, seguido por 

curta-metragem com 11 atendimentos. Nas tabelas abaixo podemos ver os dados dos 

atendimentos pontuais realizados pela Rio Film Commission em mais detalhes:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Disponível em: < https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/producao_estrangeira_no_brasil_-

_listagem_-_2016.pdf> Acessado em 20 nov. 2018. 
37 Disponível em: https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/1220_2017.pdf Acessado em 20 

nov. 2018. 
38 Não foram contabilizados os anos anteriores pois só a partir de 2016 o OCA começou de detalhar os 

municípios de gravação, antes era dividido apenas por UF. 
39 A Instrução Normativa nº 79 da ANCINE, de 15 de outubro de 2008, determina que produções estrangeiras -

com exceção das de natureza jornalística -, devem ser realizadas sob responsabilidade de empresa produtora 

brasileira registrada na ANCINE, que ficará responsável por todas as questões legais e burocráticas no Brasil.  
40 Todos os dados e tabelas apresentadas foram retiradas do Relatório de Atividades de 2017 da Rio Film 

Commission. Documento não publicado, obtido diretamente com a equipe do departamento. 

https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/producao_estrangeira_no_brasil_-_listagem_-_2016.pdf
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/producao_estrangeira_no_brasil_-_listagem_-_2016.pdf
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/1220_2017.pdf
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Tabela 3 - Formato das produções atendidas por meio de atendimentos pontuais pela equipe da Rio Film 

Commission durante o ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Estados de origem das produtoras ou profissionais que tiveram atendimentos pontuais oferecidos pela 

equipe da Rio Film Commission durante o ano de 2017.  
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Tabela 5 - Países de origem das produtoras ou profissionais que tiveram atendimentos pontuais oferecidos pela 

equipe da Rio Film Commission durante o ano de 2017.  

 

 

Os dados referentes aos atendimentos integrados, como dito anteriormente, não 

passam com exatidão o número de produções audiovisuais realizadas na cidade do Rio de 

Janeiro, mas nos possibilitam ter uma ideia aproximada de um número mínimo de solicitações 

feitas. Uma vez que o sistema não emite relatórios e os números são obtidos um a um por 

meio do trabalho da equipe da Rio Film Commission, que se preocupa em registrar cada 

autorização emitida, devem-se considerar: os possíveis falhas do sistema, como por exemplo 

CPEs que acabam não entrando no fluxo da RFC apesar de serem produções audiovisuais; 

erro humano e outras variáveis. 

Em virtude de ajustes técnicos, a equipe da RFC só passou a operar plenamente no 

sistema em agosto de 2017, e de acordo com o Relatório de Atividades da Rio Film 

Commission, foram emitidas autorizações para realização de filmagens na cidade do Rio para 

99 produções, com um total de 312 solicitações, e 652 diárias autorizadas.41 Das 99 

produções, o formato que mais entrou com pedidos no RIAMFE foi longa-metragem, com 18 

produções e 220 diárias autorizadas, seguido pelas novelas, com seis produções e 135 diárias 

autorizadas. O estado que mais emitiu solicitações pelo sistema durante o ano de 2017 foi o 

Rio de Janeiro, com 270 solicitações, de 79 diferentes produções, com 558 diárias 

autorizadas, seguido de São Paulo, com 35 solicitações, para 17 diferentes produções e 73 

diárias autorizadas, como apontam as tabelas abaixo:42 

                                                           
41 Uma mesma produção pode emitir mais de uma solicitação, e cada solicitação pode contemplar mais de uma 

diária. Por exemplo, a novela X, emitiu uma solicitação para filmar por quatro dias na praia da Barra, e uma 

solicitação para filmar seis dias na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Contabilizando isso teríamos: uma 

produção, duas solicitações e seis diárias. 
42 Todos os dados e tabelas apresentadas foram retiradas do Relatório de Atividades de 2017 da Rio Film 

Commission. Documento não publicado, obtido diretamente com a equipe do departamento. 
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Tabela 6 - Estados de origem das produções atendidas por meio do RIAMFE em 2017. 

 

 

Tabela 7 - Formato das produções que foram realizadas por meio do RIAMFE em 2017. 

 

 

Como descrito anteriormente nesse capítulo, dependendo de certos fatores 

concernentes às características das solicitações no RIAMFE, existe a possibilidade de a 

solicitação não precisar passar pelo processo de análise prévia, emitindo automaticamente um 

comunicado para que a produção possa filmar. Os dados coletados para esse tipo de emissão 

de documentos estão sujeitos às mesmas condições descritas sobre os atendimentos 

integrados realizados pela RFC: são contabilizados de forma manual, então devemos 

considerar, além de bugs do sistema, a possibilidade de erro humano. 

Em 2017, 91 produções obtiveram o comunicado para 397 solicitações, totalizando 

627 diárias autorizadas. Quanto ao formato, “outro/não declarado” ficou em primeiro lugar 

em número de produções com 28, emitindo 30 solicitações para 31 diárias; longa-metragem 

ficou em segundo lugar, com 18 produções que emitiram 88 solicitações para 248 diárias 
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autorizadas. O estado do Rio também ficou em primeiro lugar como origem das produções 

que obtiveram o comunicado, com 81 produções que emitiram 350 solicitações e obtiveram 

519 diárias autorizadas.43 

 

 

Tabela 8 - Formato das produções que receberam comunicados pelo RIAMFE durante o ano de 2017. 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Estados de origem das produções que receberam comunicados pelo RIAMFE durante o ano de 2017. 

 

 

Em uma análise geral das solicitações realizadas por meio do RIAMFE em 2017, e 

organizando os dados das produções que tiveram tanto solicitações que passaram pelo 

processo de análise prévia, quando solicitações que obtiveram o comunicado, notamos que em 

2017, foram autorizadas 1.279 diárias para que fossem realizadas no total 168 produções nas 

                                                           
43 Todos os dados e tabelas apresentadas foram retiradas do Relatório de Atividades de 2017 da Rio Film 

Commission. Documento não publicado, obtido diretamente com a equipe do departamento. 
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locações públicas da cidade do Rio de Janeiro. O maior número de diárias autorizadas foi de 

filmes em longa-metragem, com 468 de 27 diferentes produções, seguido do total de diárias 

autorizadas para a produção de novelas, foram 208 para 6 diferentes produções.44  

 

Tabela 10 - Número total de produções que fizeram solicitações pelo RIAMFE no ano de 2017 e o número de 

diárias autorizadas. 

 

 

Apesar do grande desenvolvimento que tem acontecido na Rio Film Commission 

nesses últimos dois anos desde a integração ao sistema de eventos, Tânia acredita que ainda 

falta uma integração maior com os outros setores da administração pública, como secretarias e 

fundações, e respaldo da sociedade civil e dos produtores, “uma Film Commission popular, 

que seja conhecida, e que possa atuar de maneira mais próxima dos produtores e também com 

outros setores da administração, como o setor da comunicação, para promover a imagem do 

Rio de Janeiro não só aqui dentro do Brasil, mas também para fora”.45 

  
 

As Films Commissions existentes precisam mostrar uma força necessária ao ponto 

de que consigam receber projetos internacionais, não adianta a gente ter um 

                                                           
44 Todos os dados e tabelas apresentadas foram retiradas do Relatório de Atividades de 2017 da Rio Film 

Commission. Documento não publicado, obtido diretamente com a equipe do departamento. 
45 Informação verbal. 
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incentivo, sem que a gente tenha condições internas para fazer a recepção desses 

projetos. Então eu acho que nós estamos sim caminhando para um nível básico de 

desenvolvimento, ainda falta bastante caminho – pensando que são poucas cidades 

com uma Film Commission plenamente em funcionamento -, e isso vai refletir nas 

políticas nacionais do audiovisual. Por isso eu vejo com muito bons olhos a criação 

desse grupo de trabalho [da Ancine], mesmo que seja para trazer a discussão a um 

nível institucional. 

 

Rio de Janeiro e São Paulo são as duas principais cidades do Brasil quando o assunto é 

audiovisual. São as cidades com o maior número de produtoras e de estúdios, e que mais 

produzem horas de conteúdo no país. São Paulo possui uma Film Commission instaurada e 

em funcionamento, e apesar de realizar cobranças para todas as produções que acontecem na 

cidade, possui um sistema próprio para autorização de produção de conteúdo audiovisual, 

então, como um contraponto ao que foi trabalhando ao longo desse capítulo, nas página 

seguintes analisaremos o sistema de autorização utilizado pela Film Commission da cidade de 

São Paulo. 
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4. O CASO DA SÃO PAULO FILM COMMISSION 

 

Em São Paulo, todas as solicitações para filmagem em espaços públicos da cidade 

estão centralizadas na São Paulo Film Commission, departamento da SPCine – empresa 

pública de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo -, que pertence à Secretaria de 

Cultura do município. A SPFC possui um orçamento anual de 700 mil reais, e surgiu por meio 

do Decreto 56.905 de 30 de março de 2016. No entanto, já existe uma PL para tornar a Film 

Commission da capital paulista em uma lei. De acordo com o website da São Paulo Film 

Commission:  

 

Antes da existência do departamento, produtores audiovisuais chegavam a percorrer 

10 guichês diferentes para conseguir rodar um filme, série ou anúncio publicitário. 

Desde que o decreto da SP Film Commission passou a valer oficialmente, o produtor 

precisa apenas preencher o cadastro único de filmagem, cujo tempo limite para 

resposta fica entre três (no caso de peças publicitárias) e oito dias úteis (para as 

demais obras audiovisuais).46 

 

O sistema online usado em SP possui quatro etapas. A primeira é o cadastro da 

produtora, pessoa física ou jurídica, onde são coletadas informações como CPF e RG (em 

caso de pessoa física), e CNPJ com CPF e RG dos sócios, contrato social da empresa,  

Cadastro de Contribuintes Mobiliários (em caso de pessoa jurídica), endereço, e uma 

assinatura digital que declara a veracidade das informações prestadas. Essa etapa só precisa 

ser preenchida uma vez, quando a produtora acessar novamente, o sistema reconhece o 

cadastro previamente realizado. 

A segunda etapa é o cadastro da obra, que, assim como o cadastro da produtora, não 

precisa ser refeito a cada nova solicitação para aquele mesmo produto, pois toda produção 

recebe um número de identificação, e então, sempre que for necessário solicitar uma nova 

locação para uma produção já cadastrada, o produtor precisa apenas entrar com o seu CNPJ 

ou CPF e com esse número da produção para ir direto à etapa da solicitação. Nessa segunda 

etapa devem ser preenchidas as seguintes informações: 

 

• Se a obra audiovisual é uma produção independente, conforme Instrução 

Normativa número 100/2012 da Ancine; 

                                                           
46 Disponível em: <http://spcine.com.br/spfilmcommission/>. Acessado em 20 nov. 2018. 
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• Se obra audiovisual é uma produção estudantil, e em caso positivo, anexar 

ofício da sua instituição de ensino com uma recomendação do projeto; 

• Nº SALIC (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), caso possua; 

• Título da Obra; 

• Formato da produção; 

• País ou Estado de origem; 

• Se é coprodução, e se sim, deve preencher as informações da outra produtora; 

• Dados do responsável pela Coordenação de Produção; 

• Dados do responsável pelo contato e procedimentos junto à São Paulo Film 

Commission; 

• Dados do responsável pela Direção de Produção; 

• Sinopse da obra; 

• Nome do(a) diretor(a) com breve currículo. 

 

A próxima etapa da solicitação é a de pesquisa sócio econômica. É nessa etapa que 

são coletados os dados necessários para o fortalecimento da política pública para o 

audiovisual. Esses dados são utilizados somente para efeito de estatística para pesquisas 

internas da SPCine, a empresa garante que nem o nome da produtora ou da obra serão 

revelados individualmente. Daniel Celli, atual coordenador da São Paulo Film Commission, 

conta que não existem dados sobre a produção de conteúdo audiovisual na cidade anteriores à 

criação do sistema, e que por conta disso até hoje não é possível fazer um comparativo.47 As 

informações solicitadas aos produtores nessa etapa são: 

 

• Quantas diárias no geral filmarão em São Paulo; 

• Número total de pessoas trabalhando nesta obra audiovisual; 

• Qual a estimativa em reais de investimento a ser feito na cidade por cada uma 

das seguintes categorias individualmente – equipe técnica (produtor, 

fotógrafo, diretor, assistentes, diretores de setor), alimentação (catering, 

restaurante e cozinha), transporte, hospedagem, locação, elenco, 

equipamento, arte (figurino, maquiagem, cenografia), finalização (cor, áudio), 

e impostos; 

                                                           
47 Informação verbal. 
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• Orçamento total da obra audiovisual em reais; 

• Porcentagem do valor total investido em São Paulo; 

• Estimativa de recursos aplicados em São Paulo em reais. 

 

Daniel conta que as produtoras não costumam passar esse tipo de informação com 

tranquilidade, e que a São Paulo Film Commission tem realizado um trabalho de 

sensibilização para que seja compreendida a importância desses dados: 

 

[Quanto ao] conteúdo nós somos bem rígidos: tem que preencher, é obrigatório. [O 

problema] é a questão prática, por exemplo em [obras de] publicidade, muitas vezes 

a pessoa que tem que preencher não é a pessoa que tem acesso às informações, então 

muitas vezes a pessoa não sabe e coloca números aproximados. Então eu tenho feito 

um trabalho com as empresas “heavy users” de sensibilização, criando um canal 

direto com a pessoa responsável por esses dados e pelas informações orçamentárias 

na produtora. É um trabalho “de formiguinha”, mas que tem funcionado bem, então 

as informações que a gente apresenta nos mercados e publicita todos os meses são 

informações precisas, elas estão bem próximas do que é a realidade, que obviamente 

são informações declaradas pelas produções. Todas as produtoras assinam que as 

informações são verdadeiras, então essa é uma forma de exigir uma seriedade na 

hora de preencher.48 

 

A última etapa é o cadastro de locações, no qual a produtora pode solicitar quantas 

locações foram necessárias, sem precisar refazer todas as etapas anteriores a cada nova 

locação. Essa etapa é a parte mais técnica, aqui o produtor vai explicar todos os detalhes da 

filmagem que deseja realizar, como por exemplo, descrição da cena, que horas vai acontecer, 

se terá alguma estrutura, que horas vai acontecer a montagem, número de membros na equipe. 

São perguntas bastante especificas, e por conta disso, ao invés de copiar todas elas em 

formato de tópicos, como feito nesse trabalho com as etapas anteriores, foi colocado em 

anexo uma cópia do formulário dessa etapa. 

A equipe da São Paulo Film Commission é composta por oito pessoas: um 

coordenador do departamento – Daniel Celli –, um responsável pela comunicação e 

administrativo, e outros seis membros responsáveis pelos atendimentos. Quando o produtor 

encaminha a sua solicitação, a pessoas responsável pela parte administrativa recebe e repassa 

para um dos membros da equipe atuante no atendimento. Cada pessoas fica responsável por 

entre 15 e 20 atendimentos simultâneos por dia. Essa divisão é feita com base nas facilidades 

de cada membro da SPFC de lidar com cada formato de produção, e também “vai da 

característica de cada um, tem pessoas que sabem articular melhor com o gestor público, que 

                                                           
48 Informação verbal. 
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sabem argumentar mais, vai depender também da complexidade da solicitação”, aponta 

Daniel.49 

Depois de repassada para o membro da equipe que realizará o atendimento, a 

solicitação é avaliada para que a Film Commission possa entender suas necessidades. A FC é 

responsável pela articulação com todas as secretarias e órgãos da prefeitura, isso quer dizer 

que são eles que vão entrar em contato com todas as outras autoridades municipais para 

viabilizar a gravação. Daniel diz que em cada um desses escritórios existe uma pessoa “ponto 

focal” com quem sempre são tratados assuntos referentes a filmagens, isso parte de um 

trabalho de sensibilização realizado pela SPFC:  

 

A gente tem criado essa cultura de ter um ponto focal em cada local. [A pessoa] 

ponto focal pode mudar, mas não interessa pra gente quem é a pessoa, mas que 

tenha uma pessoa ponto focal. E obviamente, como tem prazo - dois dias úteis para 

publicidade e sete dias úteis para os demais formatos – que essa pessoa ponto focal 

tramite o pedido respeitando o prazo, então isso é que é importante. Por que? [...] a 

gente tirou desse gestor a parte burocrática, não precisa mais fazer guarda de 

documento, a análise técnica é nossa, o arquivamento de todo o histórico daquela 

solicitação é nosso. Então, cabe ao gestor do local, analisar [apenas] do ponto de 

vista do local, do território. Por exemplo, a gente mandou uma solicitação para 

colocar um caminhão em cima de uma praça, eu não sei se o piso daquela praça 

aguenta aquele caminhão, quem vai me dizer é o gestor daquele espaço, que de 

repente vai ter que perguntar para o gestor de obras daquela subprefeitura, por 

exemplo, então ótimo, é isso que eu espero, porque imagina, não dá para um 

departamento centralizar as informações precisas de cada espaço.50 

 

Daniel afirma que a administração dos espaços e áreas públicas de São Paulo já possui 

o entendimento de que toda solicitação para filmagem no município deve ser encaminhada 

para a FC para ser tramitada, e a partir disso, são tomadas medidas específicas quando 

necessárias, como o envio de material explicativo, manual dos gestores e cópia do decreto, 

porém, esse tipo de ação deve ser contínua: “A repactuação, o realinhamento político, 

estratégico é algo constante, é algo que eu faço boa parte das semanas, vou pra reuniões [...] e 

isso são coisas que as produções não sabem, né? São os bastidores.”51 Ele conta também que 

apesar de a Film Commission possuir autoridade para atuar por meio do sistema junto a 

locações municipais – como ruas, calçadas, praças, centros culturais, bibliotecas, parques, 

escolas, hospitais, cemitérios -, eles também tem desenvolvido um relacionamento próximo 

com administrações de equipamentos estaduais localizados dentro da cidade de São Paulo, 

como por exemplo o Parque Villa-Lobos. 

                                                           
49 Informação verbal por entrevista. 
50 Informação verbal por entrevista. 
51 Informação verbal por entrevista. 
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O sistema foi desenvolvido por uma empresa terceirizada e pago pela SPCine, porém 

todo o conceito do sistema, a idealização de como ele deveria ser, foi feito pela equipe da São 

Paulo Film Commission, como conta Daniel: 

 

A base dele foi [desenvolvida a partir de] conversas com os produtores [sobre] quais 

eram suas necessidades, e [com base na] experiência da [nossa] equipe. No início a 

gente tinha a Tammy [Weiss]52 – montamos o departamento juntos, ela e eu – e ela 

já tinha a experiência de Santos, [pois] coordenava a Film Commission de Santos, 

então já tinha um formulário de lá. Pegamos os formulários de cada equipamento 

público, cada secretaria, cada um tinha um procedimento, fizemos um apanhado 

geral e falamos “a isso aqui não serve, não tem nada a ver com filmagem” ou “a isso 

é bom e aquilo não é”, e fomos construindo ao longo do tempo. Então hoje em dia 

são dois anos de construção do sistema, mas ele é construído constantemente.53 

 

Na página seguinte está disposto um infográfico que fica disponível no website da 

SPCine com um passo a passo de como é o processo de solicitação para filmar em São Paulo. 

Nele estão descritos os passos já citados nesse trabalho e alguns detalhes sobre o 

processamento, como os prazos para análise, três dias úteis para publicidade e vídeos 

institucionais (sendo um dia útil para análise da SPFC e dois para os órgãos públicos) e oito 

dias úteis para os demais formatos (sendo um dia útil para análise da SPFC e sete para os 

órgãos públicos). Nele também está disposta uma tabela resumida de descontos. 

Em São Paulo, todas as locações públicas possuem preços fixos definidos por 

decreto, Daniel conta que a FC já conseguiu reduzir valores que estavam acima do mercado – 

que antes inviabilizava produções – e que existe um conselho que debate anualmente os 

valores das locações, que posteriormente são apresentados às secretarias com a proposta de 

ajuste. Em cima desses valores fixos são aplicados descontos por formato de produção, por 

meio de uma tabela também regularizada por decreto: 

 

Por que dos descontos? Porque é sabido que uma publicidade tem mais dinheiro que 

um curta metragem. É sabido que um longa de ficção, tem mais dinheiro que um 

longo documentário. Então a gente acabou com isso porque antigamente os gestores 

analisavam roteiro, viam se o filme era interessante, se tinha a ver com a cidade, se 

tinha a ver com o fim do espaço, ou seja, você vai filmar em um parque então só 

pode fazer filme de esporte ou saúde? E se quiser fingir que é um pântano e fazer 

uma cena de terror no parque? Dá pra criar! Então a gente acabou com essa parte da 

análise do roteiro e estabeleceu tudo por formato, então todos os nossos critérios são 

objetivos. 

 

                                                           
52 Tammy Weiss foi coordenadora da São Paulo Film Commission, depois da sua saída Daniel Celli se tornou 

coordenador. 
53 Informação verbal por entrevista. 
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Figura 4 - Infográfico São Paulo Film Commission 
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Como visto, a São Paulo Film Commission possui um método de cadastro e análise 

de solicitações muito bem fundamentado que passa por constantes ajustes. Seu sistema 

permite o recolhimento de dados indispensáveis para o desenvolvimento das políticas 

públicas para o audiovisual. O arquivamento de todos os processos é feito em outro sistema, o 

SEI!54, o que permite a existência de um histórico de todos os pedidos realizados desde que a 

São Paulo Film Commission passou a atuar com o cadastro único para solicitações, e a 

emissão de relatórios. 

De acordo com dados da SPFC, entre maio de 2016 e julho de 2018 foram atendidas 

1.909 produções. Sendo 1.015 obras publicitárias e vídeos institucionais, o forte da cidade de 

São Paulo; e em segundo lugar estão os curta-metragem, com 248 obras. Durante esse mesmo 

período foram emitidas 6.482 autorizações, gerando 48.783 postos de trabalho, e com R$ 

959.028.031,13 de orçamentos declarados nesse período de 27 meses. Só no período de 

janeiro a julho de 2018, foram 526 obras atendidas, sendo 301 obras publicitárias e vídeos 

institucionais, 14.329 postos de trabalho gerados, e R$ 302.613.205,14 de orçamentos 

declarados.55  

Esses números respaldam a São Paulo Film Commission no momento em que é 

necessário provar a importância de atrair e facilitar produções na cidade de São Paulo, o que 

ainda é impossível de ser realizado de forma eficiente com o sistema de eventos utilizado na 

cidade do Rio de Janeiro para a emissão de autorizações de produções de conteúdo 

audiovisual.

                                                           
54 De acordo com o site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio “é um software público desenvolvido pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF/4) e escolhido como a solução de processo eletrônico no âmbito do 

projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN), iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da 

administração pública e coordenada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão”. Disponível 

em: <http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/oquee>. Acessado em: 18 de nov. de 2018. 
55 Dados obtidos com a equipe da São Paulo Film Commission. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Rio de Janeiro é uma das cidades mais famosas do Brasil e um dos principais 

destinos turísticos de pessoas de todo o mundo; como apresentado pelos mapeamentos e 

estudos de impacto econômico aqui analisados, a cidade também se mostra ser uma grande 

potência do setor audiovisual brasileiro. Além de possuir dois dos principais complexos de 

produção de telenovelas do mundo – Projac, da TV Globo, e Recnov, da Rede Record -, o Rio 

de Janeiro possui inúmeras locações naturais e históricas que atraem produções audiovisuais 

para seu território.  

Os proveitos oferecidos pelas filmagens que ocorrem na cidade do Rio são inúmeros, 

como por exemplo, os impactos econômicos ‘diretos’ - empregos registrados, a contratação de 

terceirizados locais, gastos com hotéis, aluguéis, arrecadação de impostos -, os impactos 

econômicos ‘indiretos’ – comércio local, fornecedores de insumos básicos, como energia e 

água -,  capacitação de mão-de-obra local, promoção de expressões culturais e talentos 

artísticos locais, e influência nas visitações turísticas.  

A Rio Film Commission tem buscado cada vez mais potencializar os ganhos da 

cidade com as produções audiovisuais e estabelecer um ponto de coordenação que deve ser 

respeitado e que faça com que a gestão pública se sinta respaldada. Com uma equipe reduzia, 

porém extremamente capacitada, tem agido com as ferramentas e insumos que tem à sua 

disposição para tentar tornar o Rio de Janeiro cada vez mais a potência audiovisual que pode 

ser.  

Infelizmente, por conta da grave crise econômica que acontece no estado e na cidade 

do Rio de Janeiro, a Rio Film Commission carece de recursos financeiros para impulsionar 

suas iniciativas e para a produção de estudos de impacto econômico aprofundados sobre os 

efeitos das filmagens que acontecem na cidade do Rio - como os empregos que geram e o 

capital que movimentam -, isso acaba por deixar o departamento sem as principais forças para 

respaldar a criação de políticas públicas, como fundos e mecanismos de incentivo tributário e 

financeiro para a atração de produções audiovisuais, que poderiam afetar positivamente não 

só a pasta da Cultura, mas também outras pastas transversais, como o Desenvolvimento 

Econômico e o Turismo. 

Com a falta de um sistema próprio para autorizações de produções de conteúdo 

audiovisual com ferramentas e formulários específicos para coleta de dados, o Rio de Janeiro 
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tem ficado atrás de cidades como São Paulo, que desenvolveu seu próprio sistema de 

autorizações e já vem colhendo os frutos dos resultados apresentados. Atualmente é 

impossível entender por completo a realidade desse setor na cidade do Rio para que seus 

principais ativos sejam potencializados, e com isso a cidade vem perdendo seu protagonismo 

como cenário de produções audiovisuais.  

Os impactos causados pelas produções audiovisuais nas cidades em que acontecem, e 

o trabalho das Film Commissions, são temas ricos ainda muito pouco explorados no meio 

acadêmico – a bibliografia sobre o assunto é rara e as fontes de dados muito escassas. É de 

responsabilidade dos produtores e gestores culturais explorar as possibilidades apresentadas 

por esse setor, que além de causar impactos positivos na economia, pode levar nossos 

cenários e nossa cultura para as telas de todo o mundo. 
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ANEXO I 

 

Transcrição da entrevista com a coordenadora da Rio Film Commission, Tânia de 

Oliveira Pinta, no dia 29 de junho de 2018 na sede da RioFilme, no Rio de Janeiro. A 

entrevista foi gravada e dividida em dois arquivos de áudio (houve uma interrupção após 3 

minutos de gravação para checar se o programa estava funcionando), aqui transcritos um 

seguido do outro. Após a entrevista em áudio, algumas dúvidas surgira e foram enviada por e-

mail, uma cópia dessas perguntas e respostas constam no final da transcrição da entrevista 

realizada pessoalmente. 

 

- Áudio 1 - 

00:01 Christiano – Vamos lá, estou com Tânia Pinta, coordenadora da Rio Film 

Commission, dia 29/06, 19:30 da noite. Tudo bem Tânia? 

00:15 Tânia – Olá, tudo bem? 

00:17 Christiano – Então, você pode primeiro me dar um breve histórico seu? Sua 

formação, o que você faz... 

00:25 Tânia – Ok. Eu sou formada em Comunicação Social com habilitação em 

Cinema, pela Universidade Federal Fluminense. Conclui o curso em 2009 e em 2013 entrei 

em um curso de extensão universitária oferecida pela UERJ e IFHT, que é uma instituição 

dentro da UERJ, e era focado [o curso] na formação de gestores públicos e agentes culturais. 

Esse curso foi finalizado em 2014 e em 2016 eu entrei para a turma da pós-graduação lato 

sensu do curso de Gestão Cultural: Mercado, desenvolvimento e indústria – eu acho que é 

esse o nome – [o nome do curso é “Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado”], 

do SENAC São Paulo, [o qual] conclui em 2018. Tive experiência profissional na Agência 

Nacional de Cinema (Ancine), em produtoras, fundei minha própria produtora, a Vatapá 

Produções, e também passei pela Secretaria de Estado de Cultura, Museu de Arte do Rio, e 

hoje eu integro a RioFilme, que é a empresa municipal do Rio de Janeiro dedicado ao setor do 

audiovisual. 

01:45 Christiano – Mas você estava na Rio Film Commission antes de ingressar na 

RioFilme. 

01:52 Tânia – Isso, eu era gerente de atendimento e de comunicação do projeto Rio 

Film Commission de 2014, até o final de junho de 2016. Quando foi julho de 2016 a RioFilme 
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absorveu o projeto e o tornou um departamento que hoje é a Coordenadoria de Investimentos 

Não-Reembolsáveis. 

02:18 Christiano – Então você está na Film Commission há quanto tempo? 

02:22 Tânia – Contando o projeto e a coordenadoria, quatro anos. 

02:26 Christiano – Como você foi parar lá? 

02:28 Tânia – Eu trabalhava na Secretaria de Estado de Cultura, que era onde havia 

o funcionamento da antiga Rio Film Commission, que tinha um âmbito estadual, e ai eu pude 

conhecer as pessoas que trabalhavam na Rio Film Commission. Com o fim do escritório pelo 

estado, o município resolveu abraçar e patrocinar em forma de projeto. As mesmas pessoas 

que trabalhavam na Rio Film Commission estadual passaram a trabalhar no projeto e me 

convidaram para participar. 

- Áudio 2 - 

00:00 Christiano – Entendi. Você já começou a falar um pouco sobre a Rio Film 

Commission, mas antes de a gente entrar no histórico da Rio Film Commission e no trabalho 

da Rio Film Commission em si eu quero te fazer uma pergunte mais abrangente. O que é hoje 

em dia uma Film Commission ideal? 

00:25 Tânia – Uma Film Commission ideal é aquela que consegue responder a todos 

os produtores em tempo hábil assim como consegue antever ações e necessidades dos 

produtores, mas também da cidade e da sociedade civil, é ela que vai permitir um ambiente 

saudável, favorável, criativo para a realização de produções audiovisuais. 

00:52 Christiano – De acordo com o seu conhecimento, se você não fosse parte da 

Film Commission do Rio, mas com todo esse conhecimento que você tem sobre Film 

Commissions, o que você acha que seria uma Film Commission ideal para a cidade do Rio de 

Janeiro? 

01:05 Tânia – Para a cidade do Rio de Janeiro acredito que seja uma Film 

Commission integrada com outros setores, com outras secretarias, com as fundações, ou seja, 

tudo que está no ‘guarda-chuva’ da administração pública. Além disso, uma Film Commission 

que também tivesse respaldo da sociedade civil e dos produtores. Ao Rio de Janeiro eu acho 

que falta uma Film Commission popular, que seja conhecida, e que possa atuar de maneira 

mais próxima dos produtores e também com outros setores da administração, como o setor da 

comunicação, para promover a imagem do Rio de Janeiro não só aqui dentro do Brasil, mas 

também para fora. 

01:51 Christiano – Você pode fazer uma breve apresentação da Rio Film 

Commission? Como ela surgiu e sua trajetória até hoje? 
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02:04 Tânia – Ela surgiu em um decreto estadual de 2009 e então foi estabelecia 

uma Film Commission na Secretaria de Estado de Cultura que durou até - acho que - abril de 

2014. Com essa interrupção o município do Rio de Janeiro abraçou a Rio Film Commission 

em forma de projeto, operado pelo SICAV – Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, 

e durou por dois anos e alguns meses, quando foi em julho de 2016 o projeto se tornou um 

departamento dentro da RioFilme. Em um primeiro momento foi a “Coordenadoria de Apoio 

a Produções Audiovisuais”, e em um segundo momento, na mudança de gestão da Prefeitura, 

se tornou “Coordenadoria de Investimentos Não-Reembolsáveis”.  

03:05 Christiano – A gente sabe como está a questão do município financeiramente 

nesse momento, e lá no início da gestão atual [da prefeitura do Rio] foi dito que a cultura teria 

que fazer “mais com menos”. Você acha que de alguma forma isso afetou o trabalho da Film 

Commission em si? 

03:27 Tânia – Eu acredito que sim. Todo o trabalho é feito a partir de insumos, e eu 

não digo nem estritamente físicos ou financeiros, e nesse momento a gente gostaria de 

implementar algumas ações, por exemplo, fazer uma campanha de marketing eficiente, ou 

mesmo poder implementar um sistema de autorização eficiente, e é algo que a gente não 

consegue vislumbrar na situação econômica da cidade. 

04:03 Christiano – Então, avançando um pouco no assunto, você acha que o 

impedimento de termos um sistema eficiente de autorização é afetado pela falta de verba? 

04:17 Tânia – É, hoje o que a gente tem é um sistema herdado da administração 

anterior. Houve mudanças muito tímidas nesse sistema, que ainda não satisfazem 

completamente as necessidades da realização audiovisual na cidade. O que acontece hoje em 

dia é que uma filmagem ou sessão fotográfica é entendida como um evento, enquanto a gente 

defende que é uma dinâmica de produção diferente de uma festa, corrida ou um show. 

Portanto seria ideal que a gente tivesse condições, administrativas e financeiras, para ajustar 

um sistema de autorização. 

05:03 Christiano - Dentro do paramento atual, você acha que é impossível a 

existência de um sistema próprio para o audiovisual? 

05:10 Tânia – Eu não considero impossível, mas eu considero que ainda está longe 

de acontecer. 

05:18 Christiano – Por quê? 

05:19 Tânia – Porque toda vez que existe uma questão orçamentária ela esbarra [não 

só] na questão burocrática, mas também [na questão] macroeconômica da cidade, e portanto 
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se a gente fosse pensar em um sistema próprio de autorização de filmagens eu consideraria 

que isso estaria a longo prazo.  

05:38 Christiano – Mas isso chegou a ser discutido quando teve um primeiro 

decreto em março de 2017, que foi revogado, e depois teve outro decreto que integrava a 

RioFilme no sistema atual... você pode falar um pouco sobre isso? 

05:56 Tânia – Sim. O início da gestão Crivella em 2017 tentava resolver algumas 

pendências da administração anterior, portanto conseguir um regulamento relacionado à 

produção audiovisual na cidade era extremamente “simpático”. Por isso foi redigido pela 

RioFilme, com o apoio do gabinete, um decreto que estabelecia a criação de um sistema de 

autorização de produções audiovisuais na cidade. Esse decreto contava também com um 

conselho consultivo, ou seja, com órgãos que iriam amparar a política audiovisual da cidade e 

também o sistema, que estava incluído no decreto. Por uma questão de economicidade, e de 

execução também, porque a gente só podia fazer aquilo que era exequível, esse decreto foi 

revogado e parte dele foi considerada em um novo decreto de maio de 2017, dentro do 

“guarda-chuva” dos eventos. 

07:21 Christiano – “Economicidade” você diz por parte do Iplan para desenvolver 

um sistema próprio? 

07:25 Tânia – Economicidade dentro dos critérios da administração pública. O 

Iplan-Rio não iria arcar com esse custo, quem arcaria com esse custo seria a RioFilme, que 

não disporia de verba. 

07:46 Christiano – Você tem ideia de como o sistema funcionava antes da RioFilme 

integrar? 

07:54 Tânia – Eu tenho uma ideia sim, e acredito que ela seja bem próxima do 

sistema de hoje. 

08:02 Christiano – E você acha que o fato da RioFilme estar integrada mudou 

alguma coisa para o setor audiovisual em geral? 

08:10 Tânia – Acredito que sim, é importante para os produtores conseguirem 

amadurecer e viabilizar seus projetos. Não são todos os produtores que dispõe de verba para a 

contratação de um despachante ou mesmo que conhecem o procedimento de obtenção de 

autorizações, então acredito que a gente faça um trabalho importante para o amadurecimento 

do setor. 

08:30 Christiano – Então você está falando que a RioFilme tem servido como um 

“facilitador”, que seria o trabalho de um despachante que a produtora teria que contratar?  
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08:43 Tânia – Não, despachante é a pessoa que fica responsável por todo o processo, 

o sistema é “o” processo. Despachante é só a pessoa que vai efetuar isso.  

08:54 Christiano – Mas você falou que o produtor tem que “amadurecer”... 

09:00 Tânia – É, quando a gente fala “amadurecer” é o nível de conhecimento que 

ele tem acerca de um assunto. Com relação à obtenção de autorização, hoje ele tem uma 

maneira “facilitada”, ou seja, existem formulários que ele preenche, ele não precisa ir a 

lugares e entregar documentos físicos, e isso facilita muito porque ele pode fazer da sua 

empresa, da sua casa. 

09:23 Christiano – E como a integração da RioFilme mudou isso? 

09:27 Tânia – A integração da RioFilme deixou o processo mais sensível à produção 

audiovisual. Os produtores podem contar com a Rio Film Commission, que hoje é um 

departamento da RioFilme, para poder tramitar os seus pedidos dentro da regularidade. Isso é, 

obter todas as autorizações necessárias – dentro da administração pública municipal-, no 

prazo determinado pelo decreto. 

09:57 Christiano – Quais são os principais problemas que você pode apontar, se é 

que tem algum, no sistema atual de autorização? 

10:03 Tânia – Bom, a gente tem vários problemas, primeiro porque o formulário não 

garante a completude das informações que seriam necessárias para todos os órgãos. Cada 

órgão tem uma sensibilidade, tem pontos que precisam ser mais bem respondidos, e isso 

deixaria o processo muito longo. Outra coisa que consigo elencar é que nem sempre existe a 

clareza das informações, o que deixa a tramitação dos pedidos deficiente. O decreto de 

criação do sistema também previa um prazo de resposta de sete dias, de todos os agentes, de 

todos os departamentos municipais que precisam se manifestar a favor ou contra a realização 

de um projeto audiovisual, e hoje esse prazo pode ser desrespeitado, não cumprido, sem que 

isso traga algum tipo de revisão, ou reflexão dos agentes. 

11:12 Christiano – Você já se adiantou em uma outra pergunta que eu ia fazer que é 

se o sistema tem funcionado, se as autorizações têm saído a tempo, e se ele tem de fato 

conseguido cumprir o que propõe. 

11:25 Tânia – Sim, as autorizações saem a tempo. De toda maneira a gente tem uma 

frequência de deficiência, que são órgãos que ainda não estão plenamente dentro do 

procedimento; a gente tem a questão da descontinuidade política, os titulares das pastas nem 

sempre se mantém e ai a continuidade do trabalho é afetada. E por ai vai, a gente também tem 

às vezes questões muito complexas que não podem ser vistas dentro de sete dias. 

12:05 Christiano – Mas no total elas saem a tempo. 



55 
 

12:08 Tânia – A gente pode dizer que existe um sucesso de 60%, 70% nessa questão 

do prazo. 

12:22 Christiano – A gente entende a importância de produções de conteúdo 

audiovisual acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, tudo o que pode afetar e causar direta e 

indiretamente, fora o “Turismo Cinematográfico” e toda essa coisa. Mas para a gente 

conseguir provar todas as consequências das gravações aqui, precisamos apresentar esses 

resultados em forma de números e relatórios. Você acha que com as ferramentas que o setor 

audiovisual da prefeitura do Rio de Janeiro tem nesse momento, ela consegue apresentar 

resultados e números eficientes e verídicos sobre a produção de conteúdo audiovisual que 

acontece na cidade? 

13:04 Tânia – Não, ainda é incipiente, até porque a gente precisa de ajustes no 

sistema, por exemplo: seria muito interessante a gente recolher dados das produções que são 

relacionados a orçamento, a número de equipe, orçamento gasto na cidade. A gente vai 

conseguir entender, em uma visão macro, como a atividade impacta a cidade, não só o setor 

audiovisual, mas como outros setores correlacionados, por exemplo transporte, alimentação e 

hotelaria.  

13:37 Christiano – Mas hoje em dia, de alguma forma, você tem conseguido coletar 

números, mesmo que informalmente? 

13:47 Tânia – A gente consegue colher números, o que seria ideal é que tivéssemos 

uma inteligência de dados que ainda não acontece hoje. A equipe da Film Commission se 

dedica a fazer essa “inteligência” um pouco artesanal dos dados que a gente recebe através do 

sistema e também através do site da Film Commission para poder emitir relatórios, fazer 

análises e prever ações para consolidar a política audiovisual da cidade. 

14:22 Christiano – Quando você diz “de forma artesanal” você quer dizer... 

14:27 Tânia – “De forma artesanal” eu falo que através dos nossos próprios 

insumos, que são: computadores, anotações, tabelas... 

14:40 Christiano – Uma coisa que acho que faltou lá no início da conversa, e acho 

que cabe pontuar nessa entrevista é: você pode explicar um pouco como que o sistema 

funciona na prática? Como o produtor faz esse pedido e o que acontece com esse pedido até 

conseguir a autorização final. 

15:00 Tânia – Certo. Em um panorama geral é o seguinte: Existe a plataforma 

“Carioca Digital”, que é uma tentativa do poder público municipal de desburocratizar alguns 

procedimentos, nesse caso, relacionados à autorização de eventos na cidade. Dentro da 

plataforma Carioca Digital existe o sistema Rio Ainda Mais Fácil Eventos, e lá existe 
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hospedado uma parte que chama “autorização para produção de conteúdo audiovisual”. 

Quando o usuário da plataforma e do sistema faz o login, ele opta por essa seção e preenche 

uma CPE, uma “Consulta Prévia de Eventos”, que nada mais é que a solicitação de 

autorização. A solicitação preenchida em sua completude com os dados necessários e 

corretos, inicia a sua tramitação em uma triagem de informações, e segue para: as 

superintendências regionais, que funcionavam antes como subprefeituras; em caso de 

necessidade de interveniência em rua, ou multidão, ou reserva de vaga, passa pela companhia 

de trânsito da cidade, a CET-Rio; em caso de realização em área de conservação, praias, 

parques, jardins, passa pela Secretaria do Meio Ambiente, e possivelmente pela Fundação 

Parques e Jardins; pra finalizar na Rio Film Commission, na RioFilme, que dá a autorização 

final. 

16:47 Christiano – Existe alguma cobrança de taxa para filmar na cidade do Rio de 

Janeiro?  

16:51 Tânia - Existe sim, a única contrapartida que a gente regularizou dentro da 

cidade é relacionada a, acho que é Resolução 565/2014 da Secretaria do Meio Ambiente, que 

prevê uma contrapartida para a realização de eventos nas unidades de conservação. 

17:16 Christiano – Mas isso é uma taxa diretamente voltada para a realização de 

eventos, ou ela tem algum outro teor? 

17:22 Tânia – Ela não é uma taxa, ela é uma contrapartida que os produtores devem 

cumprir. É uma doação de equipamentos e insumos dentro de um determinado valor. 

18:03 Christiano – Você acha que existe a necessidade, ou acha importante, a 

existência de um sistema próprio de audiovisual? 

18:10 Tânia – Eu acho importante, acho porque globalmente é assim, e uma cidade 

como o Rio de Janeiro precisa de algo assim. O que a gente espera é que seja um sistema 

sensível às questões do mercado e da indústria do audiovisual, como por exemplo: o respeito 

de prazos, sensibilidade a orçamentos, e também a transparência de informações.  

18:40 Christiano – Você acha importante ou importante e necessário? 

18:46 Tânia – Importante, necessário e urgente.  

18:50 Christiano – Você consegue citar algumas consequências ou benefícios que 

poderia sair da existência de um sistema próprio de gravação? 

18:58 Tânia – Sem dúvida, acredito que o respeito a prazo, ou seja um, tempo de 

resposta vai ajudar a pré-produção de projetos audiovisuais, seria um dos primeiros benefícios 

de um sistema próprio de produções audiovisuais. 
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19:20 Christiano – A gente acabou desenrolando a conversa diretamente sobre o 

sistema, só que ainda na parte da Rio Film Commission eu queria entender um pouco mais 

sobre a forma de atuação dela. Tem essa parte de atuação no sistema e eu entendo que 

também existem outras formas de atuação da Rio Film Commission dentro do município e até 

em possíveis atuações internacionais. Você pode falar um pouco sobre isso? 

19:46 Tânia – Sim, posso sim. Pensando que uma Film Commission é responsável 

pela projeção da imagem do ambiente da cidade nos âmbitos nacional e internacional, hoje a 

Rio Film Commission ampara outras ações municipais, como pro exemplo, as ações da 

Coordenadoria de Relações Internacionais, nós estamos trabalhando para prestar apoio para 

tudo que for de âmbito internacional que tenha a ver com cultura e audiovisual da cidade. 

Outras coisas que a gente faz são ações voltadas ao ambiente do Rio de Janeiro, e isso é desde 

palestras, com fim de orientação dos produtores ou alunos das escolas de cinema, orientação 

também dos agentes municipais, a gente faz uma aproximação com os sindicatos de 

trabalhadores ou empresas do audiovisual buscando a solução de alguns entraves...acho que é 

isso. 

21:03 Christiano - Existe algum outro tipo de atendimento a produtoras, além 

daquelas que entram pelo sistema? 

21:09 Tânia – Sim, a gente faz o atendimento presencial através de reuniões, e 

também atendimentos por meio do website da Rio Film Commission, que chegam através de 

um formulário. Não necessariamente esse atendimentos são para autorização de locação, 

podem ter outras finalidades, por exemplos, apoio institucional, tentativa de desembaraço de 

algumas questões que o poder público pode servir como um escudo, ou com um respaldo. 

21:38 Christiano – Entendi. E além disso vocês possuem algum tipo de cadastro de 

prestadores de serviço na cidade, ou um catálogo de locação para se eu estiver procurando um 

lugar para filmar ou alguma coisa do tipo? 

21:47 Tânia – Sim, isso é imprescindível para qualquer Film Commission: saber 

quais são os ativos da localidade onde ela atua. Nossos principais ativos são as locações, ou 

seja, os “sets naturais”, aqueles que existem de maneira não 100% planejadas para o 

audiovisual, e também a nossa mão de obra, que está disponível e apta para realizar serviços 

nessa indústria.  

22:19 Christiano – Existe na cidade do Rio de Janeiro algum tipo de incentivo, ou 

lei de incentivo, ou rebates, para a produção de conteúdo audiovisual na cidade? 

22:31 Tânia – Não existe no Rio de Janeiro, e não existe em nenhuma outra cidade 

do Brasil. 
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22:36 Christiano – Porque você acha que isso acontece? 

22:39 Tânia – Eu acredito que é porque a gente ainda não atingiu um grau de 

maturidade para entender que um incentivo traria benefícios multiplicados para o país. Eu sei 

que hoje a Ancine está com um grupo de trabalho pensando em quais seriam os mecanismos 

para atração de produções internacionais para o país. 

23:03 Christiano – Sem querer influenciar sua resposta, mas dentro desse assunto do 

amadurecimento para poder desenvolver esses incentivos, você acha que um sistema próprio 

de audiovisual na cidade do Rio de Janeiro e a coleta de informações e dados que ele poderia 

trazer, entrariam como um potencial facilitador dentro do desenvolvimento desses incentivos? 

23:30 Tânia – Olha, eu acho que é uma conjuntura. As Films Commissions 

existentes precisam mostrar uma força necessária ao ponto de que consigam receber projetos 

internacionais, não adianta a gente ter um incentivo, sem que a gente tenha condições internas 

para fazer a recepção desses projetos. Então eu acho que nós estamos sim caminhando para 

um nível básico de desenvolvimento, ainda falta bastante caminho – pensando que são poucas 

cidades com uma Film Commission plenamente em funcionamento -, e isso vai refletir nas 

políticas nacionais do audiovisual. Por isso eu vejo com muito bons olhos a criação desse GT, 

mesmo que seja para trazer a discussão a um nível institucional.  

24:20 Christiano – Só mais duas perguntas. Você possui algum tipo de relatório das 

produções de conteúdo audiovisual desde que a RioFilme integrou o sistema? 

24:32 Tânia – A gente possui esses dados que estão consolidados de maneira 

insipiente, eu não considero que exista uma precisão justamente por falta de fontes que sejam 

100% seguras. Desde que a Rio Film Commission atua no município do Rio de Janeiro através 

da RioFilme, a gente acompanha o estabelecimento do sistema de autorização, no entanto a 

gente sabe que ele carece de muitos ajustes.  

25:03 Christiano – Quais são os principais fatores que você poderia apontar que 

tornam esses dados não tão precisos? Quais são as principais problemáticas? 

25:14 Tânia – Bom, a gente não tem uma ferramenta que gere relatórios ou big data 

a respeito de todos os pedidos e todas as nuançais da tramitação, ou seja, a gente gostaria de 

ter uma  ferramenta que pudesse dar resultados prontos de: pedidos incompletos, pedidos 

autorizados, pedidos negados, assim como também relatório de geolocalização – onde 

acontece cada pedido -, outro parâmetro bom que seria ter dentro dos relatórios seriam as 

datas e os formatos de produção. 

25:57 Christiano – E mesmo com todas essas problemáticas essa ainda é a fonte 

mais segura e precisa que a gente tem nesse momento se estivermos procurando por um 
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número de produções de conteúdo audiovisuais que são realizadas dentro da cidade do Rio de 

Janeiro hoje? 

26:12 Tânia – Sim. 

26:14 Christiano – Esses dados podem ser fornecidos? 

26:21 Tânia – Eles podem ser fornecidos, eu apenas não recomendo que eles sejam 

utilizados para retratar uma realidade. 

26:35 Christiano – Tá, acho que por hora é isso. Você autoriza que use essa 

entrevista na minha monografia de conclusão de curso de Produção Cultural? 

26:46 Tânia - Autorizo e me coloco à disposição. 

26:49 Christiano – Muito obrigado, pode ser que eu te procure para tirar novas 

dúvidas. 

- Fim da entrevista do dia 29 de junho de 2018 - 

  

No dia 03 de julho de 2018 enviei a Tânia por e-mail novas dúvidas que surgiram por 

conta da entrevista presencial, ela respondeu a todas as perguntas por e-mail no dia 04 de 

julho e aqui estão as perguntas e respostas na íntegra: 

 

1. Em 4:17 (áudio 2) minutos de entrevista, você diz que “seria ideal que a gente 

tivesse condições, administrativas e financeiras, para ajustar um sistema de 

autorização”.  1.a) O que seriam essas “condições administrativas”? 1.b) Isso 

quer dizer que a falta de verba não é o único motivo pelo qual o Rio de Janeiro 

não possui um sistema próprio de autorização para o audiovisual? 1.c) Quais 

motivos você apontaria como os principais (e cruciais) para a não existência do 

sistema? 

 

Resposta: a) Quis dar a ideia de conjunto de elementos próprios da administração 

pública. Por exemplo, hoje a Secretaria do Meio Ambiente atua por meio de uma resolução de 

2014 que colide com a resolução 58/2017, que rege as filmagens na cidade; por tanto, há a 

necessidade de alinhamento de operações, insumos e instrumentos legais da prefeitura para 

que a o sistema possa ser eficiente, pois hoje ele é apenas eficaz. b) A falta de verba não é o 

único motivo pelo qual o Rio de Janeiro não possui um sistema próprio de autorização para o 

audiovisual; precisaria de um estudo que entendesse o contexto de atuação dos órgãos da 

prefeitura que apontasse favoravelmente a existência de um sistema próprio de autorização 

para o audiovisual. c) Integração ainda incipiente, alinhamento político e operacional 
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incompleto, incoerência de instrumentos legais e falta de mão de obra envolvida em todas as 

etapas. 

 

2. Em 5:19 (áudio 2) de entrevista, você diz que “toda vez que existe uma questão 

orçamentária ela esbarra [não só] na questão burocrática, mas também [na questão] 

macroeconômica da cidade, e portanto se a gente fosse pensar em um sistema próprio de 

autorização de filmagens eu consideraria que isso estaria a longo prazo”. “Estaria a longo” 

prazo por quê? Por exemplo, não é uma prioridade administrativa/orçamentária, ou exige um 

nível de planejamento demorado por questões burocráticas? 

 

Resposta: Definitivamente não é uma prioridade administrativa/orçamentária da 

Cidade, visto as necessidades de outras áreas mais carentes, como a Saúde. Pensando no 

orçamento da área da Cultura, que ainda é muito diminuto com relação a outras pastas da 

Cidade, ainda é insuficiente para o desenvolvimento de um sistema independente, além da 

necessidade de planejamento e integração. 

  

3. Em 5:56 (áudio 2) minutos, eu te interrompi enquanto você explicava o 

funcionamento do Conselho Consultivo, acabou que não ficou muito clara a funcionalidade 

dele e como operaria. Você pode explicar isso um pouco melhor, por gentileza? Ele seria 

composto por quem? Qual seria sua utilidade? Como funcionaria? 

 

Resposta: O Conselho Consultivo seria um conjunto de gestores de diversos setores 

da administração, para colaborações na política audiovisual da cidade em reuniões periódicas. 

Por exemplo, um dos órgãos que comporia o CC seria a Guarda Municipal, que poderia 

balizar os critérios para o apoio da guarda municipal em produções audiovisuais de grande 

porte. É um elemento importante para a integração do Sistema - e da RioFilme - com outros 

departamentos municipais. O sistema seria independente, mas não autônomo, não teria 

operação exclusiva da RioFilme/RFC. A composição pode ser conferida no decreto revogado. 

  

4. Em 5:56 (áudio 2), você diz “Por uma questão de economicidade, e de execução 

também, porque a gente só podia fazer aquilo que era exequível, esse decreto foi revogado”. 

Por que não seria exequível? Como a questão da economicidade foi citada logo antes, entendo 

que exista outro motivo que o torne não-executável além da situação financeira. 
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Resposta: Não seria exequível porque não houve um trabalho eficiente de integração 

no estágio anterior à elaboração do Decreto e também o tempo de incubação de um sistema é 

maior do que havia sido previsto nesse Decreto revogado. O sistema seria independente, mas 

não autônomo, portanto havia a necessidade de conhecer melhor a atuação de outros órgãos e 

também possíveis obstáculos legais. Um exemplo: A resolução prevê um prazo de resposta 

dos opinadores do sistema, mas não leva em conta o volume de expediente destes opinadores 

ou mesmo se um órgão consegue respeitar esse prazo, considerando seus instrumentos de 

trabalho.  

 

5. Em 10:03 (áudio 2), quando pergunto se existem problemas no sistema atual você 

diz que “tem vários problemas, primeiro porque o formulário não garante a completude das 

informações que seriam necessárias para todos os órgãos. Cada órgão tem uma sensibilidade, 

tem pontos que precisam ser mais bem respondidos, e isso deixaria o processo muito longo. 

Outra coisa que consigo elencar é que nem sempre existe a clareza das informações, o que 

deixa a tramitação dos pedidos deficiente”. Posso não ter entendido direito, mas soou 

contraditório, uma vez que existem questões que precisam ser respondidas, e isso é apontado 

como um problema, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação em deixar o processo 

longo. O que é considerado como prioridade, que as questões de cada órgão sejam 

respondidas para garantir a completude das informações, ou o processo estar muito longo 

(assumo aqui que com “processo” você estava se referindo ao processo de fazer uma 

solicitação no sistema)? Além disso, existem outras questões que precisam ser respondidas 

pelos produtores para a emissão de relatórios mais precisos, então o processo já não ficaria 

longo de qualquer forma? 

 

Resposta: A completude das informações, se o sistema fosse considerar os critérios 

de cada órgão, geraria burocracia, e assim o ônus seria do requerente. A atual situação do 

sistema de eventos coloca o trabalho secundário, ou seja, aquele que vai além do que é 

exigido pelo formulário, aos operadores do sistema, que estão aptos a fazer diligências ou 

requerer mais informações dos produtores que protocolaram os pedidos. Existem outras 

questões que precisam ser respondidas pelos produtores para a emissão de relatórios mais 

precisos, e para chegar a uma forma ideal de funcionamento do sistema são necessários 

planejamento e alinhamento entre os órgãos.  
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6. No mesmo momento que a questão acima, quando perguntada sobre os possíveis 

problemas do sistema atual, você diz “O decreto de criação do sistema também previa um 

prazo de resposta de sete dias, de todos os agentes, de todos os departamentos municipais que 

precisam se manifestar a favor ou contra a realização de um projeto audiovisual, e hoje esse 

prazo pode ser desrespeitado, não cumprido, sem que isso traga algum tipo de revisão, ou 

reflexão dos agentes”. Eu não consegui entender essa parte final, você pode explicar 

novamente por gentileza? 

 

Resposta: Os operadores do sistema não estão atendendo à Resolução 58/2017 e 

continuamente isso é um problema aos requerentes. O não-atendimento à resolução, 

entretanto, não reflete negativamente no dia a dia desses operadores. Não é por descaso, existe 

um contexto amplo de fatores que impedem a resposta em tempo adequado aos pedidos de 

filmagem ou sessão fotográfica. Por uma questão ética, não me cabe falar pelos operadores 

que não são da RioFilme. 

 

7. No minuto 12:08 (áudio 2) você diz que as autorizações saem a tempo, mas que 

existe “um sucesso de 60%, 70% nessa questão do prazo” (pelo que eu entendi). Me corrija se 

eu estiver errado por gentileza: isso quer dizer que 100% das autorizações saem a tempo da 

data de filmagem, mas que apenas 60-70% conseguem essa autorização de fato dentro do 

prazo de sete dias imposto pelo decreto? 

 

Resposta: Reformulando: o sistema é eficaz porque funciona, é operante. não é 

eficiente porque não atende os critérios da resolução, entre outros aspectos. Eu quis dizer que 

as produções recebem as autorizações, mas apenas 60-70% delas recebem dentro do prazo 

previsto na Resolução. 

  

8. Na página 6, 18:58 (áudio 2), quando questionada sobre as consequências 

positivas da existência de um sistema próprio você apontou apenas o respeito aos prazos, o 

que iria “ajudar a pré-produção de projetos audiovisuais”. Você acredita que existem outras 

consequências positivas? Se sim, quais? 

 

Resposta: Comentei sobre a pré-produção de projetos audiovisuais porque é o 

resultado imediato. É uma cadeia de benefícios: a eficiência do processo de autorização teria 

uma repercussão positiva entre os produtores, criando uma percepção de credibilidade ao 
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sistema e órgão municipais, e também das condições de filmagem na cidade do Rio de 

Janeiro.  
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ANEXO II 

 

Transcrição da entrevista com o coordenador da São Paulo Film Commission, Daniel 

Celli, no dia 31 de agosto de 2018 durante o evento MAX Expo, em Belo Horizonte. A 

entrevista foi iniciada solicitando que Daniel falasse um pouco sobre a SPFC. 

 

00:03 Daniel – São Paulo Film Commission. A gente é um órgão da prefeitura, 

estamos dentro da SPCine, que é a empresa pública de cinema e audiovisual da cidade de São 

Paulo, que por sua vez pertence à Secretaria de Cultura do município. A São Paulo Film 

Commission é o órgão responsável por centralizar todas as solicitações de filmagem da cidade 

em espaços públicos do município. Eu digo “do município” principalmente por questões de 

equipamentos públicos, como parques, escolas, bibliotecas, ou seja, os lugares fechados; e 

obviamente ruas, e praças, que são municipais. Então todo mundo que quiser filmar em praça, 

rua, calçadas, centros culturais, bibliotecas, parques, escolas, hospitais, cemitérios, enfim: 

tudo que for da cidade e municipal passar por nós.  

01:00 Daniel – Como que funciona? A gente tem um sistema online, - como o Rio 

também tem o sistema de eventos da cidade -, a gente tem um só para filmagem. Então o 

produtor chega lá, e o sistema é bem simples, como um formulário de cadastro. 

01:15 Christiano – E ele existe desde quando? 

01:17 Daniel – Desde maio de 2016. Ele tem quatro etapas, a primeira etapa a 

produtora só vai precisar uma vez, que é o cadastro da produtora. Então, cadastrando a 

produtora, você vai cadastrar uma vez só e não vai precisar cadastrar mais. A próxima vez que 

você for entrar vai colocar o CNPJ e o sistema já vai reconhecer que a produtora tá 

cadastrada, ou que a pessoa física já está cadastrada e vai direcionar para a parte operacional 

do sistema. Mas o que que é o cadastro da produtora? No cadastro da produtora três 

documentos são pedidos: o contrato social, o CCM, e o cartão CNPJ com CPF e RG dos 

sócios, das pessoas legais responsáveis pela produtora, e se for uma pessoa física só CPF e 

RG. Beleza, passou essa fase, a próxima é a do cadastro da obra. 

02:18 Daniel – O que é o cadastro da obra? Você vai colocar o nome da obra, a 

sinopse da obra, o diretor, quem é a pessoa responsável pela coordenação de produção, quem 

é a pessoa responsável pela direção de produção, quem é a pessoa que vai ficar responsável 
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pelo contato com a Film Commission. Então você tem todos esses contatos na fase de cadastro 

da obra. 

02:42 Christiano – O cadastro da obra tem que ser refeito toda vez que for fazer 

uma solicitação? 

02:41 Daniel – Não, o cadastro da obra é por obra. Então você tem o cadastro da 

empresa que é feito uma só vez – a empresa depois vai atualizar, enviando documentos para 

nós atualizarmos, mas é uma vez na vida o cadastro da empresa.  Já o cadastro da obra é a 

cada obra nova, então se você tem, por exemplo, um longa novo você vai cadastrar o seu 

longa novo, mas se é um programa de TV, que filma com frequência, ou tem uma filmagem 

por mês, vai ser aquele mesmo cadastro, você não vai precisar cadastrar de novo. O que você 

vai precisar cadastrar de novo são as locações, mas eu já chego lá. 

03:19 Christiano – Entendi, então eu consigo entrar lá e, se eu fiz uma solicitação 

hoje para o filme “X”, amanhã eu consigo voltar lá e fazer outra solicitação para esse filme 

que já cadastrei? 

03:30 Daniel – Exatamente, porque cada obra recebe um número, que é como uma 

senha. Então o produtor vai usar essa senha e o CNPJ para conseguir entrar no cadastro e 

passar para próxima etapa, que é o cadastro das locações – que pode ser uma, podem ser 

oitenta, podem ser cem...é uma parte bem técnica. Ai se você quiser ter acesso acho melhor 

entrar [no sistema] e fazer um cadastro teste. Mas ali a gente tem...como vocês lá no Rio, 

devem fazer perguntas técnicas: precisa saber o que vai ser montado, precisa saber que horas, 

quantas pessoas, onde, o número da rua – se for uma reserva de vagas -, o tamanho da 

ocupação do espaço. Enfim, a partir dessas informações é que a gente vai fazer a análise 

técnica para dar a autorização, [por exemplo] uma rua vai ter um bloqueio, você vai colocar o 

tripé onde, na calçada tal, no número tal, enfim, as variáveis são muitas, mas é a parte mais 

importante do cadastro porque é a parte da solicitação de autorização mesmo, e isso vale pra 

parques, vale pra escolas, pra rua, pra calçada, pra praça, vale pra tudo, então essa parte é a 

principal. A outra parte é a parte da pesquisa sócio econômica, então é ai que a gente coleta os 

números das produções, então você vai lá, vai preencher quantas pessoas trabalham na outra, 

qual é o “budget” total, qual o número de diárias, enfim, tem várias informações ali que são 

essenciais para o fortalecimento da política pública. Eu vejo que vocês no Rio até tem feito 

isso ultimamente e isso fortalece vocês, eu vi uns números ontem e tem uns números bem 

legais. Contabilizar e ter números é essencial. Quando a gente começou a política pública em 

São Paulo, para entender o que precisávamos, a gente falou com o setor público: “e aí quantas 

filmagens autorizaram ano passado?”, “não tenho” [foi a resposta do setor público], “e ano 
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retrasado?”, “não tenho” [resposta do setor público], “tipo de filmagem?”, “não tenho, o 

gestor mudou e levou tudo...” [resposta do setor público]. Então foi terrível, não tínhamos 

números, e até hoje não temos um comparativo de antes e depois. 

05:45 Christiano – E as produtoras costumam responder tranquilamente esse tipo de 

informação? 

05:48 Daniel – Não, a gente é quem faz uma sensibilização com as produtoras. 

[Quanto ao] conteúdo nós somos bem rígidos: tem que preencher, é obrigatório. [O problema] 

é a questão prática, por exemplo em [obras de] publicidade, muitas vezes a pessoa que tem 

que preencher não é a pessoa que tem acesso às informações, então muitas vezes a pessoa não 

sabe e coloca números aproximados. Então eu tenho feito um trabalho com as empresas 

“heavy users” de sensibilização, criando um canal direto com a pessoa responsável por esses 

dados e pelas informações orçamentárias na produtora. É um trabalho “de formiguinha”, mas 

que tem funcionado bem, então as informações que a gente apresenta nos mercados e 

publicita todos os meses são informações precisas, elas estão bem próximas do que é a 

realidade, que obviamente são informações declaradas pelas produções. Todas as produtoras 

assinam que as informações são verdadeiras, então essa é uma forma de exigir uma seriedade 

na hora de preencher isso. 

07:03 Christiano – Como é que funcionava antes da existência desse sistema para 

emitir uma autorização para filmar em São Paulo? Você tem uma ideia de como que era? 

07:09 Daniel – Tenho, tenho. Cada lugar tinha um procedimento, não sei como 

funciona no Rio, mas São Paulo é dividido por subprefeituras, então cada subprefeitura tinha 

um prazo, cada subprefeitura tinha um procedimento, ás vezes a subprefeitura não sabia como 

atender, se atendia pelo departamento de comunicação, se atendia pelo gabinete do 

subprefeito, se atendia pelo departamento de cultura, ou ás vezes ninguém atendia, de um 

passa para o outro, se atendia pelo departamento jurídico ou de fiscalização...era terrível, 

porque, quando previsto um procedimento, eram prazos impraticáveis de 30 a 45 dias, 60 dias 

pra autorizar uma locação, às vezes uma filmagem com um “tripézinho” em uma praça. 

Obviamente as pessoas que queriam pedir autorização eram prejudicadas, porque tinham que 

esperar muito tempo, e as pessoas que não podiam pedir autorização porque não tinham 

tempo, não pediam e faziam a filmagem de forma clandestina. E quais são os problemas de 

fazer a filmagem de forma clandestina? Alguns, e não é nem a questão de vocês ter ou não a 

autorização. A questão é que quando se faz de forma clandestina você não está seguro lá na 

rua, então um fiscal, um a gente vistor, um policial pode falar “olha, vocês estão impactando 

aqui no trânsito de pedestres e veículos, não tem autorização da prefeitura, então eu vou 
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desmontar”, e o que que isso significa? Prejuízo financeiro. Ou seja, é importante hoje em dia 

você ter a autorização em mãos para justamente ter a segurança de que você está fazendo algo 

autorizado e que ninguém deveria te incomodar com isso. 

08:40 Christiano – Então o produtor tinha que bater de porta em porta e descobrir 

com quem que era? 

08:44 Daniel – De porta em porta, descobrir o “caminho das pedras”, não tinha nada 

online, era tudo físico, você tinha setor de protocolo. Protocolava papel, ficava em fila...pra 

fechar uma rua você não sabia quando você tinha que pedir pra CET, ou quando era só 

prefeitura ou subprefeitura, e o que que isso significa? Que só um produtor experiente 

consegue trabalhar, porque ele já trilhou anos pra descobri mais ou menos. Mas vamos dizer 

que ele tivesse um parceiro na prefeitura que conhece há anos, mas que esse parceiro tivesse 

saído, sido exonerado, se aposentado...acabou, ele vai ter que descobrir um novo “caminho 

das pedras”. Então mesmo o produtor experiente saía prejudicado. Então hoje em dia todas as 

produções falam só com a gente. 

09:42 Christiano – Porque agora tá tudo centralizado dentro da São Paulo Film 

Commission. 

09:46 Daniel – Exato. 

09:47 Christiano – Tem sete pessoas? 

09:48 Daniel – Somos em oito. Seis na equipe de atendimento, eu, que coordeno o 

departamento e uma pessoa em comunicação e administrativo. 

10:00 Christiano – Cada uma dessas pessoas responsáveis por atendimento 

responde por um tipo de escritório diferente da cidade? Como funciona essa divisão? 

10:08 Daniel – Não, a gente divide por atendimento em si. Então, a média pra cada 

um é de 15 a 20 atendimentos simultâneos diários. Então pode ser um curta metragem, pode 

ser um longa, pode ser uma série...eu tenho uma pessoa da equipe responsável pelos grandes 

projetos, tenho uma responsável por publicidade, e tenho pessoas “hibridas” que atendem a 

todo tipo de projeto, vai da característica de cada um, tem pessoas que sabem articular melhor 

com o gestor público, que sabem argumentar mais...vai depender também da complexidade da 

solicitação. Imagino que a Rio Film Commission também pegue solicitações de todas as 

formas, a gente pega desde o “tripézinho” na praça que realmente não vai causar nenhum 

impacto, até o fechamento de uma avenida com mil figurantes em um final de semana, que 

são os dias que causam menos impacto mas vai causar impacto porque você vai ter que fechar 

uma rua, desviar o trânsito...ou vai colocar uma estrutura com um guindaste para fazer uma 

cena com efeito especial ou uma cena de explosão, ou montar um cenário apocalíptico, 
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enfim...são várias as situações, ou de repente colocar fogo em um morador de rua - cênico 

obviamente – para fazer uma cena de violência, enfim. E ai como você vai fazer? Como você 

vai analisar? Pra quem você vai pedir? Precisa desligar a luz? Somos nós que vamos pedir ao 

departamento de luz, ou seja, a nossa articulação é com todas as secretarias e todos os órgãos 

da prefeitura. 

11:50 Christiano – Então, o produtor faz a solicitação no sistema, que chega pra 

vocês, um de vocês assume aquele projeto e ai de lá vocês entram em contato com escritórios 

que precisam opinar.  

12:02 Daniel – Exatamente. 

12:03 Christiano – Por exemplo a equipe de trânsito... e dentro desses outros 

escritórios, existem pessoas responsáveis só por isso? 

12:10 Daniel – Existem, esse é o nosso objetivo e é essa a sensibilização que a gente 

tem criado e essa cultura de ter um ponto focal em cada local. O ponto focal pode mudar, mas 

não interessa pra gente quem é a pessoa focal, mas que tenha uma pessoa ponto focal. E 

obviamente, como tem prazo - dois dias uteis para publicidade e sete dias uteis para os demais 

formatos – que essa pessoa ponto focal tramite o pedido ali dentro respeitando o prazo, então 

isso é que é importante. Por quê? Não como se a gente estivesse forçando aquela pessoa, é 

que a gente tirou desse gestor a parte burocrática, não precisa mais fazer guarda de 

documento, a análise técnica é nossa o arquivamento de todo o histórico daquela solicitação é 

nosso. Então, cabe ao gestor do local analisar do ponto de vista do local, do território, por 

exemplo, a gente mandou uma solicitação para colocar um caminhão em cima de uma praça, 

eu não sei se o piso daquela praça aguenta aquele caminhão, quem vai me dizer é o gestor 

daquele espaço que de repente vai ter que perguntar para o gestor de obras daquela 

subprefeitura, por exemplo, então ótimo, é isso que eu espero, porque imagina, não dá para 

um departamento centralizar essa informações precisa de cada espaço.  

13:42 Christiano – Isso é feito por ofício? 

13:43 Daniel – Não, é tudo por e-mail.  

13:45 Christiano – Vocês criam algum tipo de processo para cada solicitação? 

Como é que funciona isso? 

13:49 Daniel – Bom, tem o sistema que já é um processo em si, já é a formalização, 

tem um número...e cada solicitação é como se fosse um ofício, é o pedido de filmagem. 

14:00 Christiano – Mas você consegue arquivar coisas no sistema?  

14:03 Daniel – Eu arquivo no SEI! No Rio tem o SEI!? 
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14:04 Christiano – Não, eu vou te explicar como tem acontecido lá. Mas a Ancine 

usa o SEI! não é? 

14:15 Daniel – É. 

14:15 Christiano – É, quando eu estagiei lá eu usava muito... 

14:22 Daniel – É um sistema federal, algumas prefeituras usam, qual é o objetivo 

disso tudo? Não ter mais papel. E você ter a segurança, por que vamos que pegue fogo no 

prédio, você vai perder os documentos originais.  

14:32 Christiano – Então pelo SEI! você consegue enviar esse processo para os 

outros órgãos? 

14:36 Daniel – Eu só uso o SEI! para arquivamento. Eu poderia, mas a gente 

concluiu que não seria maneira mais ágil. Porque o SEI! tem uma formalidade, eu enfim, 

chega o processo aí tem que responder, e se você responde de uma forma equivocada tem que 

colocar uma folha de informação dizendo porque você respondeu daquela forma equivocada, 

não dá pra apagar, ou seja, tem algumas coisas que são importantes para você gerar um 

histórico, mas que em um pensar prático de uma produção, travaria. Então a gente usa 

exclusivamente para arquivamento.  

15:12 Christiano – O sistema lá no início entra automaticamente no SEI!? Ou vocês 

é que pegam as informações? 

15:17 Daniel – Não, a gente é que pega as informações. 

15:18 Christiano – Entendi, então ele serve como um formulário que depois vocês 

arquivam essas informações... 

15:20 Daniel – Exatamente, junto com as informações que estão no e-mail. Porque o 

gestor do espaço tem a opção de responder por e-mail também. 

15:29 Christiano – Tá, entendi. Lá no Rio existem quatro escritórios no máximo que 

opinam dentro de uma produção, que é a RioFilme, que é a última, a superintendência da área, 

a CET-Rio da área e o meio ambiente, são quatro. Lá em São Paulo são quantos? E o número 

máximo [de órgãos] que opinaria? 

15:57 Daniel – Olha no dia-a-dia são três, mas depende da solicitação. Todo lugar 

público pode ser cenário. Vamos dizer que você queira filmar no terreno que guarda os 

equipamentos de manutenção da subprefeitura. É da subprefeitura, mas ele pode [também ser] 

da secretaria de obras, da secretaria de educação...enfim, a gente vai ter que descobrir. Ou 

você tem algum prédio desativado que tá na secretaria de governo. Mas isso não é um entrave 

pra gente por nos articulamos com a cidade toda, mas no dia-a-dia mesmo, são: trânsito e 

subprefeitura. 
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16:38 Christiano – Essas duas são obrigatórias? 

18:40 Daniel – Não tem, depende da filmagem. Imagina, vocês no Rio sabem, quase 

tudo usa rua. Você tem ruas, tem carros, tem reserva de vagas para frotas, reserva de vagas 

para campo de câmera, você vai precisar da CET, que no Rio é a CET-Rio. Se você vai fazer 

um bloqueio em uma rua, você vai ter que ter uma autorização da subprefeitura, porque pode 

um morador ligar pra subprefeitura e reclamar que a rua tá bloqueada. E ai obvio, as variáveis 

são enormes, por exemplo, o processo de autorização, quando é em uma zona estritamente 

residencial a gente vai exigir de uma produção que quer fazer o bloqueio total de uma rua, que 

ele tenha a anuência dos vizinhos, é o mínimo. A gente recebe muita ligação de vizinho 

reclamando. Então a gente também cria uma “cultura fílmica” na cidade, a gente vai e faz 

reuniões com as associações, então vai muito além do processo operacional. 

17:33 Christiano – Então dentro de qualquer prédio público é com vocês também? 

17:36 Daniel – Dentro de qualquer prédio da prefeitura. Vou te dar um exemplo que 

você não vai entender porque você não é de São Paulo: Parque Villa-Lobos não é com a 

gente, porque é estadual. Parque do Ibirapuera é com a gente porque é municipal. São 

exemplos práticos que diferenciam o que é nosso e o que não é nosso.  

17:59 Christiano – E a administração de cada um desses lugares já tem o 

entendimento de que se é uma filmagem tem que encaminhar para vocês? 

18:02 Daniel – Sim. 

18:04 Christiano – Como que foi feito isso? 

18:07 Daniel – Foi feito ao longo do tempo com os cabeças desses departamentos, os 

secretários...se você me perguntar “você mandou uma circular para todo mundo?” Não, 

porque a gente achou que não ia ser efetivo. Não sei vocês tem e-mail da prefeitura, mas 

chegam uns 100 e-mails por dia só de departamentos fazendo propaganda, ou anúncios do 

evento tal, ou da semana tal, dia especial para tal coisa, o que é importante, mas a gente 

pensou que isso ia ficar muito pulverizado e não fosse tão efetivo. Então a gente faz reunião 

específica quando é necessário, porque em geral, a gente já tem material que explique, então a 

gente manda pro e-mail o decreto, o manual dos gestores... 

19:03 Christiano – Isso tudo aconteceu com o surgimento do sistema. 

19:05 Daniel – Não, acontece sempre. A repactuação, o realinhamento político, 

estratégico é algo constante, é algo que eu faço boa parte das semanas, vou pra reuniões, [por 

exemplo] mudou o gestor...e isso são coisas que as produções não sabem, né? São os 

bastidores.  

19:28 Christiano – E quem que desenvolveu o sistema? Foram vocês mesmos? 



71 
 

19:30 Daniel – Não, foi uma empresa terceirizada.  

19:34 Christiano – Mas foram vocês que idealizaram como ele deveria ser? 

19:35 Daniel – Sim, tudo, a ideia, o contexto, o conceito do sistema...A gente está 

desenvolvendo um novo, não posso te falar ainda, só quando tiver lançado, mas ele vai mudar 

um pouco das coisas que eu tô te contando. 

19:49 Christiano – Vocês consultaram algum órgão ou pessoas para desenvolver o 

sistema? 

19:54 Daniel – Olha a base dele foi [desenvolvida em] conversas com os produtores, 

[sobre] quais as necessidades, e [com base na] experiência da [nossa] equipe. No início a 

gente tinha a Tammy [Weiss] – que montamos o departamento juntos, ela e eu – e ela já tinha 

a experiência de Santos, [pois] coordenava a Film Commission de Santos, então já tinha um 

formulário de lá. Pegamos os formulários de cada equipamento público, cada secretaria, cada 

um tinha um procedimento, fizemos um apanhado geral e falamos “a isso aqui não serve, não 

tem nada a ver com filmagem” ou “a isso é bom e aquilo não é”, e fomos construindo ao 

longo do tempo. Então hoje em dia são dois anos de construção do sistema, mas ele é 

construído constantemente. 

20:39 Christiano – Até ele ser lançado, por quanto tempo você desenvolveram? 

20:41 Daniel – Um mês, dois meses.  

20:48 Christiano – Acho que isso aqui tem mais a ver com esse novo sistema que 

você está desenvolvendo, mas tem alguma melhoria, algum problema que você vê, [algo] que 

é essencial para esse tipo de sistema e que você só notou depois? 

21:02 Daniel – Tem algumas cosias que podem facilitar, algumas coisas que podem 

automatizar o processo. Não vou dizer ainda se não tira a graça da coisa. Inclusive por que o 

sistema vai poder ser – e eu acho que é um papel importante, quando a gente uni Film 

Commissions – outras Film Commissions vão poder usar o sistema. Então ao invés de todo 

mundo ter que desenvolver um sistema, gastar o dinheiro do zero para desenvolver o sistema, 

a gente vai comercializar o sistema e vai ser por anuidade – como quando você baixa um 

aplicativo e paga uma anuidade -, você vai ter uma subscrição. Então de repente a Rio Film 

Commission, a Brasília Film Commission [vão poder usar], e no sistema vocês vai poder fazer 

certas adaptações de acordo com as necessidades de cada espaço.  

21:53 Christiano – E, eu acho que você já respondeu mas, quantas pessoas operam 

no sistema nesse momento? 

21:56 Daniel – São seis pessoas que operam no sistema.  

21:59 Christiano – E é você que recebe tudo isso e divide? Como que acontece?  
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22:03 Daniel – Eu tenho uma coordenadora de atendimento às produções. Ela que 

coordena o dia-a-dia da equipe. Como é que eu estou aqui [na Max Expo em Belo Horizonte]? 

Só porque ela tá lá coordenando o atendimento, se eu fosse o coordenador eu não estaria aqui 

porque o dia-a-dia operacional é uma loucura.  

[Telefone de Daniel toca e pausamos a entrevista por alguns segundos] 

23:05 Christiano – Tenho só mais duas perguntas. A gente [na Rio Film 

Commission] tem uma margem de erro [de situações] que acontecem muito, por exemplo, 

recebemos solicitações com o nome “O Povo Fala”, mas na verdade ele faz parte do programa 

“Mais Você”. Esse tipo de problema você não tem por conta daquela segunda etapa do 

cadastro do projeto, [correto]? 

23:23 Daniel – Eu penso assim, se eu não souber, quem é que vai sair prejudicado? 

A gente sempre vai tentar ajudar a produção, mas se a produção não se ajudar...é do interesse 

do solicitante. Isso raramente acontece, mas se recebemos um cadastro totalmente 

equivocado, a gente vai, liga, manda e-mail, pede pra mandar pra gente, mas não manda e 

perdeu o prazo... a gente fala que ele pode filmar em outro local, em outra data. O nome [por 

exemplo], ele é importante para a gente entender como vamos enquadrar [aquele projeto por] 

formato, por que temos os descontos, então se é um programa de TV, se é um documentário, 

uma série...os produtores hoje em dia já sabem, mas de qualquer maneira o produtor liga, tira 

dúvidas, então hoje em dia é difícil acontecer, mas quando o cadastro chega faltando muita 

informação e tá em cima da hora a gente manda e-mail, a gente liga e [mesmo assim] não 

consegue contato, a gente pede pra produção levar pra outro dia ou filmar em outro local. 

24:37 Christiano – Esses descontos que você falou, você tem uma tabela de preço 

único e os descontos são feitos por formato da produção. Isso foram vocês que desenvolveram 

também? Tanto os valores quanto os descontos. 

24:50 Daniel – Os valores já estavam desenvolvidos, a gente hoje em dia tem um 

conselho anual em que a gente debate os valores. Ao longo do ano a gente vai conversando 

com as secretarias, preços que estavam acima dos valores de mercado a gente já conseguiu 

reduzir, porque [por exemplo] em algum momento algum gestor pensou “vamos começar a 

ganhar dinheiro com produção audiovisual, eba!”, só que ninguém filmava. Ai a gente 

perguntou: “vocês querem receber filmagem lá? Então vocês vão ter que abaixar o preço, 

porque o preço de vocês está acima do valor de mercado. Mesmo para publicidade continua 

caro. A não ser que possam usar o espaço inteiro durante a diária inteira. Vocês conseguem 

fechar o espaço inteiro por 12 horas? Não, então abaixem os preços”. E por que dos 

descontos? Porque é sabido que uma publicidade tem mais dinheiro que um curta metragem. 
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É sabido que um longa de ficção, tem mais dinheiro que um longo documentário. Então a 

gente acabou com isso porque antigamente os gestores analisavam roteiro, viam se o filme era 

interessante, se tinha a ver com a cidade, se tinha a ver com o fim do espaço, ou seja, você vai 

filmar em um parque então só pode fazer filme de esporte ou saúde? E se quiser fingir que é 

um pântano e fazer uma cena de terror no parque? Dá pra criar! Então a gente acabou com 

essa parte da análise do roteiro e estabeleceu tudo por formato, então todos os nossos critérios 

são objetivos. 

26:28 Christiano – Última pergunta. O sistema que vocês têm atualmente foi 

desenvolvido e pago pela própria São Paulo Film Commission?  

26:36 Daniel – Sim. Pela SPCine. 

26:39 Christiano – Na verdade agora é a última porque é toda a base do meu 

trabalho, que é sobre a importância da existência de um sistema próprio para a autorização de 

conteúdo audiovisual. Ela é abrangente, então você responde da forma como quiser. Você 

acha que é importante existir um sistema próprio para esse tipo de coisa? Não só levando em 

conta o procedimento, mas a importância de facilitar com que as produções aconteçam na 

cidade, qual seria o efeito de um sistema e um fluxo próprio? 

27:18 Daniel – Você viu as palestras de ontem né? Tem bastante material para 

concluir a sua pergunta: com certeza. É importantíssimo você ter algo que facilite as 

filmagens. A gente não está falando de um setor que não traga benefícios econômicos, 

culturais, urbanísticos para a cidade, e sim de um setor que traz esses benefícios. Então, se 

você não tem um sistema que facilite filmagens, faz menos sentido você pensar em políticas 

públicas de incentivo a produções. E na hora de filmar? Como é que faz? Não filma? Ou filma 

de forma clandestina? Ou vai por caminhos alternativos, vai filmar em outra cidade ou outro 

país porque você não consegue filmar naquela cidade? Não faz sentido. Então é essencial, 

mas [esse] não é o único modelo. Não é que todas as cidades tenham que ter uma forma 

centralizada de autorização, mas para São Paulo, e eu acredito que para o Rio também, para as 

cidades grandes, quando temos muitos departamentos e a tendência mais fácil é criar mais 

burocracia acho que vale a pena. Talvez eu seja um burocrata, mas a nossa burocracia é 

inteligente, não é aquela burocracia que é pra dificultar, é uma burocracia mínima para 

facilitar...você acha que eu gosto de arquivar todos aqueles arquivos? Não, mas tem que 

arquivar. Tem que ter um histórico. A gente quer que as produções sejam ágeis, que não 

precise do caminho alternativo, que não precise conhecer alguém que goste de você que 

autorize, ou que vá com a sua cara...não. Tem que funcionar. Tem que ser ágil. Então, sim, é 

muito importante você ter um serviço como esse, além de uma política pública ele é um 
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serviço. Que agora tá aqui com dois anos e meio e espero que dure mais 100 anos, e que tenha 

passado por melhorias, que tenha crescido, ou diminuído porque de repente ficou mais 

automatizado, não sei, mas a ideia é de continuidade. Uma política pública como essa é uma 

política pública de Estado, e não de governo, o que por enquanto já conseguimos provar. 

Passamos por algumas gestões e tá ai, ou seja, é importante pra cidade.  

29:46 Christiano – Tá, eu acho que foi tudo. Você me autoriza a usar essa entrevista 

na minha monografia?  

29:54 Daniel – Autorizo, pode usar. 

29:56 Christiano – E se eu tiver mais alguma dúvida sobre o que a gente conversou 

eu te mando por e-mail, pode ser? 

- Fim da entrevista - 
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ANEXO III 

 Formulário da última etapa do processo de solicitação de autorização para 

filmagens pelo sistema da São Paulo Film Commission. 
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ANEXO IV 

 


