
Paramount deslancha plano para faturar com sua 'Tropa'  
Elaine Guerini 
 
A conquista do Urso de Ouro em Berlim dá a "Tropa de Elite” novo fôlego nos cinemas 
nacionais, além de impulsionar a carreira internacional do título que denuncia a corrupção na 
polícia brasileira. A partir do dia 22, a Paramount amplia o circuito do longa-metragem dirigido 
por José Padilha, atualmente em cartaz em apenas duas salas (uma em São Paulo e outra em 
Fortaleza). "Nossa meta é ter pelo menos 40 cinemas exibindo o filme no país´´, diz César 
Silva, diretor da Paramount Pictures do Brasil, onde a produção de R$ 10,5 milhões vendeu 
desde outubro 2,4 milhões de ingressos, arrecadando R$ 20,3 milhões.   
 
A vitória no festival de cinema alemão também antecipa a chegada de "Tropa de Elite” em 
DVD, com fitas disponíveis para locação e venda a partir do dia 27. "Ainda que o filme não 
mude com a premiação, o Urso de Ouro pode mudar o jeito como as pessoas o vêem´´, disse 
Padilha, lembrando que o desempenho nas telas brasileiras foi prejudicado pela pirataria. 
Especialistas estimam que "Tropa de Elite´´ poderia ter superado o público de "Cidade de 
Deus´´, visto por mais de 3,3 milhões de pessoas nos cinemas. "Pesquisas apontam que pelo 
menos 11,5 milhões de pessoas tenham visto ´Tropa´ em cópias piratas´´, diz o diretor.   
 
No exterior, "Tropa de Elite´´ tem chances de atingir o mesmo sucesso comercial de "Cidade 
de Deus´´. Será distribuído na América do Norte pela empresa de Harvey Weinstein, que 
lançou o "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, em 2003. Este arrecadou cerca de US$ 7,5 
milhões só nos EUA e no Canadá, além de ter conseguido quatro indicações ao Oscar (direção, 
montagem, roteiro adaptado e fotografia). Conhecido pelas campanhas de marketing 
agressivas e pelo lobby junto à Academia de Hollywood, Weinstein já anunciou que também 
tentará colocar "Tropa de Elite´´ no Oscar do ano que vem. Não é de hoje que o produtor 
americano aposta no filme que retrata o cotidiano dos oficiais do BOPE (Batalhão de Operações 
Policiais Especiais). A Weinstein Company comprou os direitos do longa (para distribuição 
mundial, exceto no Brasil e na América Latina) quando ele ainda estava em fase de roteiro - o 
que é raro acontecer com filme brasileiro.   
 
"Tropa de Elite´´ deve chegar às telas na América do Norte em abril. Antes disso, desembarca 
nos países da América Latina, com distribuição da Universal Pictures. "Queremos incluir 
´Tropa´ nos principais festivais de cinema locais para gerar ainda mais exposição. O Urso de 
Berlim só confirmou o pedigree do filme, aumentando seu potencial comercial´´, diz Mauricio 
Duran, vice-presidente de marketing e distribuição da Universal na América Latina.   
 
Antes de estrear na Colômbia, no dia 8 de março, o filme será exibido no Festival de Cartagena 
(de 29 de fevereiro a 7 de março). O mesmo ocorrerá no México, onde "Tropa de Elite´´ será 
lançado em 4 de abril, passando primeiro pelo Festival de Guadalajara (de 7 a 19 de março). 
Também em abril o filme chega às telas da Argentina. Em junho, estão previstas as estréias no 
Chile e na Costa Rica. No segundo semestre chega a Panamá, Peru e Equador.   
 
O último filme brasileiro a vencer na Berlinale foi "Central do Brasil´´, de Walter Salles, em 
1998. E depois do prêmio conquistado na Alemanha a produção arrecadou mais de US$ 5 
milhões na América do Norte, além de ter concorrido ao Oscar em duas categorias, como 
melhor filme estrangeiro e melhor atriz (com Fernanda Montenegro). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2008, Tendências & Consumo, p. B5. 
 


