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O Brasil esteve perto de participar da 80 cerimônia de entrega do Oscar, no Kodak Thearer, em 
Los Angeles, com "O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias", pré-indicado para o Oscar de Melhor 
Filme Estrangeiro. Mas a ausência de um competidor brasileiro não tira o brilho da festa para os 
brasileiros, que ainda curtem a ressaca do Urso de Ouro de "Tropa de Elite" em Berlim. Tropa, que 
por sinal, poderá seguir o caminho de "Cidade de Deus" e concorrer às principais categorias no 
próximo Oscar, em 2009.  
 
Com o fim da greve dos roteiristas, que causou um prejuízo de US$ 2,5 bilhões à cidade de Los 
Angeles, dos quais US$ 60 milhões pelo cancelamento do Globo de Ouro, o Oscar mantém o 
glamour que movimenta uma indústria milionária, atrai anunciantes e dá novo fôlego às 
produções vencedoras. Nos EUA, onde a festa é transmitida pela rede ABC, cada inserção de 30 
segundos tem custo médio de US$ 1,82 milhão. Entre os anunciantes deste ano estão Coca-Cola, 
Procter & Gamble, American Express, Unilever, Marrs, McDonald''s, MasterCard e General Motors. 
No ano passado, a audiência atingiu 40,2 milhões de pessoas.  
 
Para a diretora de mídia da DM9DDB, Mônica de Carvalho, a despeito da audiência não ser tão 
grande no Brasil por causa do horário (22h30), a procura das marcas é muito grande uma vez 
que o evento reúne um público altamente qualificado. Quarenta e nove por cento dos 
telespectadores são das classes A e B, enquanto essa camada representa 31% da população do 
País.  
 
As cotas nacionais de patrocínio da Rede Globo, no valor de R$ 1,050 milhão cada, foram 
comercializadas com Citroën, Kaiser, L´Oreal e Telefônica. A festa terá narração de Maria Beltrão, 
com comentários de José Wilker. No ano passado a festa rendeu 11 pontos.  
 
Os patrocinadores oficiais do canal TNT são Havaianas, Nívea, Volkswagen, Terra e Bohemia. A 
TNT está disponível para três milhões de assinantes no País e 24 milhões de domicílios na América 
Latina. A apresentação será de Chris Nicklas; os comentários são do crítico Rubens Ewald Filho.  
 
A Vivo colocou à disposição, na página Wap, o link "Especial Oscar 2008", na qual o usuário pode 
acessar os sites Cineclick, Oscar Terra e Revista Set. "A plataforma estratégica da empresa prevê 
foco no público jovem, e o cinema é um dos pilares desse público", diz o gerente de ofertas 
premium da Vivo, Fabio Freitas.  
O Oscar é aguardado com expectativa pelos estúdios, uma vez que o prêmio prolonga a vida útil 
dos filmes, que voltam às salas de exibição e são vendidos para as locadoras e TV por assinatura. 
Além disso, depois da cerimônia, o espaço para empresas em salas de cinema apresentando os 
vitoriosos também se torna mais concorrido.  
 
As produtoras já programam as datas de estréia nas locadoras. A Walt Disney Studios Motion 
Pictures tem 30 indicações em sete filmes. "Encantada" em 2 de abril; "Sangue Negro" dia 2 de 
julho; e "Gone Baby Gone", 2 de abril. "Piratas do Caribe" chegou às locadoras nesta semana e 
"Ratatouille" foi lançado em novembro.  
 
A Universal Pictures é a responsável pela distribuição em DVD de quatro concorrentes: Elizabeth: 
A Era de Ouro (junho); O Gângster (junho) e Desejo e Reparação (maio). Ultimato Bourne já foi 
lançado no ano passado.  
 
O Telecine detém os direitos de exibição de 16 filmes indicados, entre eles quatro da lista de 
melhor filme: "Onde os Fracos Não Têm Vez", "Desejo e Reparação", "Juno" e "Conduta de Risco".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2007, Comunicação, p. C2. 


