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Hollywood deu a Bollywood seu nome. Agora, Bollywood dá a Hollywood seu dinheiro. 
 
O possível acordo entre o bilionário indiano Anil Ambani e a produtora DreamWorks SKG, de 
Steven Spielberg, é o indício mais recente - e o maior - de uma aproximação que promete 
transformar as duas maiores indústrias cinematográficas do mundo. 
 
Para Hollywood, a Índia representa a promessa de uma nova e rica fonte de financiamento, à 
medida que Bollywood - alimentada por um crescimento econômico sadio e uma audiência 
doméstica gigantesca - se oferece para pagar a conta. Hollywood também pode conquistar 
mais acesso a um dos poucos mercados mundiais de cinema que ainda não domina. No último 
ano, a Walt Disney Co., a Sony Pictures, da Sony Corp., a Viacom Inc. e a Warner Brothers 
Entertainment, da Time Warner Inc., aumentaram seus investimentos em empresas de mídia 
ou produção de cinema da Índia. 
 
Para Bollywood, uma presença significativa em Los Angeles seria o marco de anos 
ambicionando uma expansão além da Índia e países vizinhos e a conquista de um lugar no 
Olimpo mundial de produção de filmes. Os cineastas indianos também querem importar o 
padrão de qualidade mais alto e o sistema de desenvolvimento de filmes de Hollywood, duas 
características de que Bollywood sempre sentiu falta.  
 
"É irrefutável que Hollywood é a fonte de conteúdo para o mundo inteiro", disse ao Wall Street 
Journal Rajesh Sawhney, presidente do conselho da Reliance Big Entertainment, empresa 
controlada por Ambani e sediada em Mumbai. "Qualquer empresa com pretensões mundiais 
precisa ter a vantagem no mercado interno e também uma estratégia ao estilo de Hollywood." 
 
Sawhney não quis comentar sobre as negociações entre a Reliance e a DreamWorks. O Wall 
Street Journal informou ontem que os donos da DreamWorks estão negociando um acordo 
com a Reliance Big Entertainment para fundar uma nova produtora. A Reliance Big 
Entertainment, parte do conglomerado Reliance ADA Group, investiria de US$ 500 milhões a 
US$ 600 milhões para financiar Spielberg e sua equipe na DreamWorks enquanto eles saem da 
Paramount Pictures, da Viacom Inc., este ano, segundo pessoas a par da situação. 
 
A Reliance também anunciou mês passado que vai financiar filmes de produtoras ligadas a Jim 
Carrey, Tom Hanks, Brad Pitt e outros, além de planos de investir mais de US$ 1 bilhão nos 
próximos 18 meses para expandir seu império do entretenimento. 
 
A estratégia tem sido imitada por outras empresas de Bollywood, mas numa escala menor. O 
terceiro filme mais assistido nos Estados Unidos no fim de semana, "Fim dos Tempos", por 
exemplo, foi co-produzido pela indiana UTV Motion Pictures. Ela também co-produziu dois 
outros filmes com lançamento amplo nos EUA: "Nome de Família", dirigido por Mira Nair, e "I 
Think I Love my Wife", com Chris Rock (ainda sem previsão de lançamento no Brasil). A UTV 
Motion Pictures é parte do conglomerado indiano de mídia UTV Software Communications Ltd., 
do qual a Disney é dona de 32%. 
 
A UTV afirma que lucrou com todos os seus filmes hollywoodianos. Ela ainda considera os 
filmes hindus como seu principal negócio. Mas financiar produções nos EUA diversificou sua 
receita e a ajudou a aprender como comercializar filmes, conhecimento que agora está 
aplicando em seu próprio país. 
 
A receita total da indústria cinematográfica indiana foi de US$ 2,5 bilhões no ano passado, 
segundo a PricewaterhouseCoopers. Ela cresceu em média 17% por ano nos últimos três anos, 
contra menos de 3% nos EUA. No geral, os mercados emergentes têm crescido mais que os 
EUA e o resto do mundo desenvolvido: a receita anual com filmes cresceu mais de 6% na Ásia 
e Oceania e América Latina no mesmo período. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2008, Empresas, p. B10. 


