
Hollywood fatura US$ 26 bilhões no mundo em 2006 
 
Presidente da associação de estúdios diz que o Brasil foi um dos mercados responsáveis pela 
expansão de 11% na bilheteria 
 
Nos EUA, faturamento do setor foi de US$ 9,5 bilhões, com expansão de 5,5%, a maior desde 
2002; em 2005 houve retração de 5,7% 
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 Cena do filme "Piratas do Caribe - O Baú da Morte", que faturou US$ 423 milhões nos EUA  
 
Com o sucesso de filmes como "Piratas do Caribe - O Baú da Morte", os estúdios de Hollywood 
faturaram US$ 25,8 bilhões em todo o mundo no ano passado, um crescimento de 11% em 
relação a 2005. 
 
Segundo Dan Glickman, presidente da MPAA (Motion Picture Association of America, que reúne 
os grandes estúdios dos EUA), o crescimento nas bilheterias mundiais foi impulsionado por 
ganhos em mercados como Brasil, Rússia, Alemanha e França. 
 
Procurada pela Folha, a MPAA disse que não possuía os números de bilheteria no Brasil no ano 
passado e em 2005. Pelo menos entre 2002 e 2005, a soma do faturamento anual de 
Hollywood nos cinemas latino-americanos não chegou a US$ 1 bilhão -os grandes estúdios 
faturaram US$ 900 milhões na região em 2005. 
 
Nos EUA, a expansão da bilheteria foi menor, 5,5% (faturamento de US$ 9,488 bilhões), mas 
o setor demonstra sinais de recuperação, depois da retração de 5,7% em 2005. 
O crescimento do ano passado foi o maior desde 2002, quando o setor se expandiu em 13,2% 
nos EUA e em 16,5% em todo o mundo. 
 
Glickman prevê que os números de bilheteria de 2007 possam ser tão bons quantos os de 
2002. "Este ano parece ser muito positivo em relação a novas histórias e continuações. O 
último ano que lembro que isso aconteceu foi 2002." 
 
Entre as previsões de lançamento para este ano estão seqüências de sucessos de bilheteria 
como "Shrek", "Homem-Aranha" e "Piratas do Caribe". 
 
O ano passado também foi o primeiro desde 2002 em que o número de ingressos vendidos 
cresceu nos Estados Unidos. Os cinemas americanos venderam 1,448 bilhão de ingressos em 
2006, com expansão de 3,3% na comparação com o ano anterior. O ingresso médio nos EUA 
custou US$ 6,55 (cerca de R$ 14) em 2006. 
 
O maior sucesso nos cinemas americanos em 2006 foi "Piratas do Caribe - O Baú da Morte", 
que faturou US$ 423 milhões, seguido por "Carros", US$ 244,1 milhões, e "X-Men -O 
Confronto Final", US$ 234,4 milhões. No ano passado, 63 filmes superaram a barreira dos US$ 
50 milhões em bilheteria, ante 56 em 2005. 
 
Desafios 
"Tecnologias estão surgindo em um ritmo rápido desafiando a nossa indústria -assim como 
exibidores e realizadores- a trabalhar mais e de forma mais inteligente para continuar atraindo 
os espectadores e acho que estamos bem encaminhados", afirmou Glickman. 
 
Um dos desafios de Hollywood é conter a pirataria. Estudo feito pela MPAA mostra que a 
pirataria provocou a perda de US$ 6,1 bilhões para os grandes estúdios em 2005 em todo o 
mundo (20% nos EUA). A cópia de DVDs foi responsável por 62% desse valor, e a pirataria 
pela internet, 38%. O índice de pirataria da Rússia, apontada pela MPAA com um dos países 
responsáveis pela expansão da bilheteria em 2006, foi o segundo maior do mundo (79%), 
superado apenas pelo da China (90%). 
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