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Quem é que manda na United Artists? Essa é a pergunta de US$ 500 milhões para a MGM 
Studios.   
 
A MGM é dona de dois terços da histórica produtora (UA), que, por sua vez, conta com uma 
cobiçada linha de crédito de US$ 500 milhões administrada pelo J.P. Morgan.   
 
É um dinheiro que poderia ajudar a MGM Studios a sair do buraco financeiro em que se 
encontra atualmente. Mas a saída da diretora-presidente da UA, Paula Wagner, no início do 
mês, suscitou dúvidas sobre se a MGM ainda pode usar os recursos, que ela e o sócio Tom 
Cruise ajudaram a captar no ano passado.   
 
O estúdio passa por um momento difícil. Ele perdeu US$ 400 milhões em cada um dos últimos 
dois exercícios fiscais, encerrados em março. Paga mais de US$ 300 milhões em juros por ano. 
Seu catálogo gerou receita de US$ 558 milhões no mais recente ano fiscal.   
 
A MGM terá de quitar um empréstimo de US$ 3,7 bilhões em março de 2012, e seus 
executivos disseram ter contratado no início do ano o banco de investimento Goldman Sachs 
para examinar as alternativas de longo prazo e ajudar o estúdio a levantar capital. Um porta-
voz do estúdio negou na segunda-feira que ele estivesse à venda.   
 
A saída de Wagner da UA levantou a possibilidade de que a MGM tente garantir o acesso aos 
recursos com uma fusão entre os dois estúdios. Executivos da MGM dizem que os dois estúdios 
continuam a ser empresas separadas e não há planos de fundi-los.   
 
Fontes a par da situação dizem que a UA não está buscando um substituto para Wagner, que 
como diretora-presidente do estúdio tinha o poder de autorizar ou não projetos 
cinematográficos. Agora, só Cruise tem poder para escolher os projetos da UA e autorizar o 
gasto em filmes com orçamento inferior a US$ 60 milhões.   
 
Na maioria dos filmes, como os que custam mais de US$ 60 milhões, os executivos da MGM 
podem opinar. Mas Cruise não parece tão ansioso assim em se tornar o principal executivo do 
estúdio, em vez disso focando-se em reconstruir sua reputação como um dos mais bem pagos 
atores de Hollywood. A MGM, que depende quase exclusivamente de seu enorme catálogo de 
filmes para gerar receita, fez nos últimos meses uma série de contratações caras e de impacto 
para tentar dar um impulso a seu moribundo estúdio de cinema.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UA conta com uma cobiçada linha de crédito de US$ 500 milhões administrada pelo 
J.P. Morgan 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mary Parent, veterana produtora independente e antiga executiva de produção da Universal 
Pictures, da General Electric (GE), foi contratada em março e rapidamente comprou material 
para longas metragens que serão produzidos pela MGM.   
 
O estúdio espera lançar de 8 a 12 filmes próprios em 2010. Mas a companhia ainda precisa 
obter financiamento externo para cobrir os custos de todos esses projetos, apesar de os 
executivos afirmarem que continuam a negociar com uns seis bancos numa tentativa de fechar 
um novo fundo.   
 
É também provável que Parent terá um papel maior nos projetos da UA. Embora executivos da 
MGM tenham trabalhado bem próximo da UA nos dois primeiros filmes desta, a vaga de 
Wagner pode ampliar a influência de Parent no estúdio.   
 
É por isso que o crédito de US$ 500 milhões da UA pode ter um papel crucial nessa história.   
 



Até agora, a UA só usou metade dos US$ 150 milhões disponíveis em crédito por dívida 
subordinada ou capital, e ainda não recorreu à linha de crédito rotativo de US$ 250 milhões de 
que dispõe, segundo uma pessoa a par da situação.   
 
Os quatro primeiros filmes do estúdio teriam de ficar aquém de suas metas financeiras para 
colocar o financiamento em risco, segundo pessoas familiarizadas com a situação.   
 
Wagner não quis comentar.   
 
Até agora, a UA vem tentando cumprir as exigências dos recursos e lançou o primeiro filme da 
leva, o fracassado "Leões e Cordeiros", e pretende lançar no fim de dezembro "Valkyrie", 
estrelando Tom Cruise.   
 
Apesar de o estúdio não ter autorizado a produção de novos filmes, pessoas a par da questão 
dizem que vários projetos estão sendo desenvolvidos, como uma adaptação de Guillermo del 
Toro de um seriado britânico de ação chamado "Champions", um filme para crianças inspirado 
em "ET, o Extraterrestre" e chamado "Out of This World", sobre um menino nascido em Marte, 
e "HeartBreakers", sobre adolescentes e suas regras de namoro.   
 

 
Leia mais: 
 
Rain vai oferecer sistema digital de Hollywood  
Tainã Bispo 
 
Concentrada em filmes independentes e salas de cinema alternativas, a brasileira Rain 
prepara-se para dar um passo ambicioso. Fundada há quatro anos, a empresa é responsável 
pela digitalização de filmes (o trabalho de converter as informações da película em um arquivo 
digital) e pelo envio do conteúdo pela internet para cerca de 150 salas de exibição. Agora, a 
estratégia será oferecer os mesmos serviços para filmes produzidos pelos grandes estúdios de 
Hollywood, o que significa um número muito maior de clientes potenciais no circuito exibidor.   
 
A restrição existente era tecnológica. A Rain sempre trabalhou com exibição digital, mas não 
com o modelo de equipamentos estipulado pelos grandes estúdios de cinema. A situação 
mudou. "Fechamos uma parceria com três empresas que nos fornecerão cinema digital e 
tridimensional no Brasil: a Doremi, a XpanD e a Nec", conta José Eduardo Ferrão, principal 
executivo da Rain.   
 
Por causa do preço dos equipamentos recomendados pelos estúdios, o investimento em salas 
do gênero ainda é incipiente no Brasil. Há apenas seis salas desse tipo, de grupos como 
Cinemark e Severiano Ribeiro. Os Estados Unidos são o país cujo processo de transição do 
projetor de película para o digital está mais avançado. De 38 mil salas existentes naquele país, 
4,6 mil estão de acordo com o padrão de Hollywood, segundo a consultoria britânica 
ScreenDigest.   
 
Para entender essa transição, é preciso voltar no tempo. Em 2002, os principais estúdios de 
cinema uniram-se e decidiram que só ofereceriam seu conteúdo digital a salas que estivessem 
de acordo com um padrão técnico criado por eles próprios e batizado de Digital Cinema 
Initiatives (DCI). O objetivo era garantir a qualidade e a segurança de seus filmes.   
 
A decisão desses estúdios, os principais produtores de filmes do mundo, resultou numa corrida 
para substituir o sistema analógico pelo digital. A maioria dos filmes de Hollywood ainda são 
feitos pelo método tradicional, em película. Mas o volume de produções feitas sob o padrão 
digital aumenta rapidamente. Só no ano passado, foram 189 filmes, mais que o dobro das 97 
produções digitais de 2006.   
 
Um motivo ainda mais importante é o efeito tridimensional (3D). Os estúdios de Hollywood 
estão apostando em títulos 3D - algo economicamente impossível de ser feito em película. A 
indústria acredita que o 3D pode instigar o consumidor e aumentar as vendas. Avatar, o 



próximo filme do diretor de "Titanic" James Cameron, foi concebido em 3D. Ou seja, as salas 
que não estiverem de acordo com o modelo, não conseguirão exibir o filme, com estréia 
prevista para o início de 2009. "O 3D trará uma mudança na experiência do consumidor não só 
em filmes de ação, mas em shows, animações e eventos esportivos", diz Ferrão.   
 
A Rain será a primeira empresa a oferecer o padrão de Hollywood na América do Sul. "Nossa 
meta é ter 150 dessas salas até o fim de 2009 na região", afirma o executivo. Segundo ele, a 
Rain está em negociações avançadas para entrar nos mercados da Argentina, Chile e 
Colômbia. Ferrão não revela qual será o investimento da rede exibidora por sala. A Filme B, 
empresa especializada em cinema, estima que são necessários US$ 170 mil por sala para a 
transição.   
 

 
Leia mais: 
 
Brasil ainda tem poucas salas de exibição, revela estudo  
 
Dizem que o Brasil tem tão poucas livrarias que a cidade de Buenos Aires teria mais lojas do 
que o país. Pode não passar de mito, mas a verdade é que, em algumas áreas culturais e de 
entretenimento, o mercado brasileiro está atrás de seus vizinhos. É o caso do cinema.   
 
O país é o lanterninha em quantidade de salas de exibição por habitante na América Latina. 
Há, apenas, 1,1 sala para cada grupo de 100 mil brasileiros. O primeiro da região, o México, 
tem 4 salas por 100 mil habitantes, segundo um estudo da Nielsen EDI, divulgado com 
exclusividade ao Valor.   
 
Segundo Melanie Schroot, representante da Nielsen EDI no Brasil, o número de salas mantém-
se inalterado desde 2006.   
 
A extensão continental do país dificulta a expansão das redes de cinema. Um outro fator, 
porém, influencia o crescimento do mercado. A popularização do desconto de 50% no ingresso 
de estudantes, segundo profissionais do setor, tem forte influência na indústria.   
 
Para compensar o desconto, as redes têm aumentado o preço do ingresso inteiro, diminuindo 
ainda mais a freqüência com que o espectador vai ao cinema. Em média, o brasileiro vai 0,47 
vez ao cinema por ano, enquanto no México a taxa é de 1,66 vez.   
 
A indústria cinematográfica brasileira obteve um faturamento de bilheteria de US$ 390 milhões 
em 2007, com crescimento de 20% em relação ao ano anterior. O número de espectadores, 
porém, caiu 1,3%, para 87,3 milhões. Nesse período, foi o aumento do preço do ingresso que 
impulsionou a receita. O preço médio do ingresso aumentou de US$ 3,65 em 2006 para US$ 
4,48 no ano passado.   
 
Os filmes brasileiros lançados em 2007 - 70 obras no total -, tiveram 10% de participação de 
mercado, a maior presença de filmes nacionais em um país da América Latina.  
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 ago. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B2. 


