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Paramount do Brasil 
assume papel da UIP
Crescimento do mercado de cinema no mundo leva ao fi m 
da joint venture entre os estúdios Paramount e Universal
Ruy Barata Neto

Os estúdios Paramount e 
Universal passarão a trabalhar 
de forma independente nos 15 
principais mercados mundiais 
de cinema, entre eles Brasil (9o) 

e México (7o). Diferente das 
demais chamadas “majors” dos 
Estados Unidos, que aqui já têm 
operações individuais — caso 
de Warner Brothers, Disney e 

Columbia Tristar, 
entre outras —, as 
companhias ain-
da eram as únicas 
que atuavam em 
conjunto tanto na 
distribuição quan-
to no lançamento 
de fi lmes fora dos 
EUA, trabalho feito 
pela joint venture 
UIP. No ano pas-
sado, a Paramount 

comprou os outros 50% das ações 
que pertenciam à Universal e, 
como conseqüência, oficializa 
nesta segunda-feira, 12, a criação 
da Paramount Pictures do Brasil, 
que manterá a mesma estrutura 
física existente até agora sob a 
marca UIP. Até o fi m de 2007, 
como parte de um processo de 
transição, a Universal continuará 
distribuindo seus fi lmes através 
da Paramount, mas estuda a 
montagem de um modelo inde-
pendente de operação no País. 
A joint venture UIP ainda seguirá 
existindo em mercados menos 
expressivos para os seus negó-
cios dentro da região América 

MinC cria distribuidora de fi lmes para salas não comerciais
Preocupada em democrati-

zar o acesso do público à produ-
ção cinematográfi ca brasileira, 
a Secretaria do Audiovisual do 
Ministério da Cultura (MinC) 
lançou, na semana passada, a 
Programadora Brasil, projeto 
que começará a funcionar de 
modo equivalente a uma dis-
tribuidora de fi lmes nacionais, 
mas focada em circuitos não 
comerciais, como cineclubes, 
pontos de cultura, escolas e 
universidades, além de outras 
instituições. Para que o projeto 
não fosse confundido com dis-
tribuidora — de cunho comer-
cial —, a Secretaria optou pelo 
termo programadora.

Realizada em parceria com 
a Cinemateca Brasileira e o 
Centro Técnico do Audiovisual 

(CTAv), a iniciativa permitirá 
que a empresa estatal compre 
os direitos autorais de fi lmes 
clássicos, ou mesmo recentes, 
para serem exibidos nos espa-
ços culturais cadastrados no 
projeto. “Geralmente um fi lme 
nacional, depois de lançado, 
explora a sua capacidade co-
mercial em, no máximo, dois 
anos no Brasil, e após esse 
período ingressará no catálogo 
da Programadora”, explica o 
secretário do Audiovisual, Or-
lando Senna. A entidade fará a 
digitalização dos fi lmes e os dis-
tribuirá em formado de DVD.

O diretor geral da Progra-
madora Brasil, Leopoldo Nunes, 
explica que a partir de março 
a Agência Nacional do Cinema 
(Ancine) promete publicar re-

gulamentação para a atividade 
dos cineclubes, a qual ficou 
praticamente paralisada com o 
fi m da Embrafi lme, no início dos 
anos 90, o que também levou à 
extinção do Conselho Nacional 
de Cinema (Concine) e da distri-
buidora estatal de mesmo nome, 
responsáveis, respectivamente, 
por regulamentar e alimentar a 
área. Assim como funcionava no 
passado, os cineclubes poderão 
cobrar do público uma taxa de 
manutenção, mas serão proibi-
dos de disponibilizar os fi lmes 
dentro de valores de mercado 
do circuito comercial.

A criação da Programadora 
também acontece para comple-
mentar os esforços do governo 
em estimular a disseminação de 
pequenas salas de projeção no 

Brasil. Até o fi m do mês deve 
ser publicado o resultado do 
edital de licitação que oferecerá 
equipamentos básicos para a 
exibição de fi lmes digitalizados. 
Depois disso devem ser criados 
os primeiros cem cineclubes 
dessa fase de retomada da ativi-
dade. A partir de uma parceria 
— ainda em fase de negociação 
— da Secretaria do Audiovisual 
com o Serviço Social do Comér-
cio (Sesc) devem ser instaladas 
1,2 mil salas desse porte até o 
fi m do ano, segundo Orlando 
Senna, que ainda não pode 
adiantar detalhes da aliança.

Nesta fase inicial, a Progra-
madora Brasil disponibilizará 
126 filmes em 38 DVDs, que 
poderão ser adquiridos ao pre-
ço de R$ 25 (unidade) ou por 

pacotes de R$ 70 (três DVDs); 
de R$ 130 (sete) ou de R$ 
600 (38). O governo investiu 
R$ 1,2 milhão para a fase de 
implementação e lançamento 
da Programadora Brasil, que 
conta ainda com orçamento de 
R$ 1,5 milhão para 2007. De 
acordo com Nunes, que tam-
bém acumula cargo de diretor 
da Ancine, o projeto trabalhará 
com lançamentos regulares de 
DVDs. “Nossa meta é chegar 
aos mil títulos até o fim do 
ano”, declara Nunes. Entre os 
filmes já disponíveis estão Es-
torvo (1999), de Ruy Guerra, 
Terra Estrangeira (1995), de 
Walter Salles, e o documen-
tário O Prisioneiro da Grade 
de Ferro (2003), de Paulo
Sacramento.                     (RBN)

Perfil da indústria de filmes no País

Salas de cinema 2.200 

Ingressos vendidos em 2006 91 milhões 

Faturamento do setor em 2006 R$ 701 milhões (US$ 323 milhões)

Crescimento 1,4% em relação a 2005

Filiais das grandes 
distribuidoras instaladas 
no Brasil

Fox Films, Sony Pictures (Columbia 
Tristar), Universal Pictures, Buena 

Vista, Paramount Pictures e 
Warner Brothers

Mercado de vídeo e DVD US$ 500 milhões

Fonte: Sindicato dos Distribuidores Cinematográfi cos

Internacionalização motiva reposicionamento
A revisão de operações como 

a UIP, comuns entre os principais 
estúdios de Hollywood mundo 
afora no passado — caso da War-
ner, que até 2000 atua va no Brasil 
em conjunto com a Fox —, acon-
tecia em virtude da prioridade que 
se dava ao mercado doméstico 
norte-americano, sempre muito 
maior do que o dos outros países 
na área do cinema. Cerca de 60% 

milhões, do mercado internacional. Já 
Piratas do Caribe – O Baú da Morte, 
que se consagrou como o fi lme da Bue-
na Vista International de maior bilhe-
teria de todos os tempos em território 
americano (onde arrecadou mais de 
US$ 423 milhões), obteve no mercado 
internacional US$ 642 milhões. Este foi 
o terceiro título da história do cinema 
a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão 
de faturamento mundial, ao lado de Ti-

tanic (1997) e O Senhor dos Anéis 
– O Retorno do Rei (2003).

“Diferentemente do passado, 
quando o mercado internacional 
apenas agregava valor à receita 
dos estúdios, agora passa a ser um 
negócio muito mais rentável”, afi r-
ma o diretor geral da Paramount 
Pictures do Brasil, César Silva.

Ainda segundo ele, o poten-
cial a ser explorado, mesmo dian-
te dos bons resultados já aferidos, 
é muito grande em alguns países, 
como é o caso do Brasil, que ainda 
tem um número bastante reduzi-
do de salas de cinema.        (RBN)

Latina e Caribe — Argentina, 
Chile, Colômbia, Panamá, Peru 
e Venezuela.

Um dos objetivos fundamen-
tais da separação será ampliar 
a atividade da Paramount na 
aquisição e co-produção de fi l-
mes nacionais. “Não temos uma 
quantidade fechada ainda, mas 
devemos realizar de quatro a 
cinco co-produções de longas-
metragens por ano no Brasil”, 
afi rma o diretor geral da Para-
mount, César Silva.

A Universal, por sua vez, fe-
chou contrato com a produtora 
O2, de Fernando Meirelles, para 
produzir conjuntamente cinco 

fi lmes em três anos. A UIP in-
vestiu R$ 7,5 milhões no projeto 
e fi cará responsável por distribuir 
internacionalmente os longas da 
parceria por meio do seu braço 
de cinema independente, Focus. 
De acordo com a sócia-diretora 
da O2, Andrea Barata Ribeiro, a 
parceria demandou a criação de 
um departamento específi co para 
o desenvolvimento de projetos 
na produtora, que já tem 120 
roteiros prontos para ser apro-
vados pela Universal. O primeiro 
longa, já liberado para produção, 
chama-se À Deriva e será dirigido 
por Heitor Dhalia.

Segundo o vice-presidente 
da Paramount, Jorge Peregrino, 
que também acumula o cargo 
de presidente do Sindicato dos 
Distribuidores Cinematográfi cos, 
diferente dos outros estúdios, 
a Paramount mostrava-se mais 
lenta no lançamento de co-pro-
duções nacionais porque dividia 
a comercialização das películas 
com a Universal. Um exemplo é 
Diário de Tati, novo fi lme de Mau-
ro Faria, protagonizado pela atriz 
Heloísa Perissé. Com lançamento 
previsto para este semestre, o 
longa será explorado no cinema 
pela Universal e distribuído no 
mercado de home entertaiment 
pela Paramount.

César Silva: realização de quatro a cinco co-produções de longas-metragens por ano no Brasil
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da receita dos estúdios advinha dos 
EUA enquanto o restante, cerca de 
40%, era proveniente do resto do 
mundo. Nos últimos anos, porém, a 
proporção se inverteu.

Um dos mais recentes “block-
busters” da Paramount Pictures, por 
exemplo, Missão Impossível 3, arre-
cadou em bilheteria US$ 398 milhões 
no mundo inteiro — sendo US$ 134 
milhões advindos dos EUA e US$ 264 
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