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A Walt Disney está fazendo sua primeira incursão cinematográfica na Arábia, com um filme 
que vai produzir e distribuir no Oriente Médio para atender a demanda crescente por 
entretenimento familiar na região. 
 
Mais do que qualquer outro estúdio de Hollywood, os filmes da Disney personificam os valores 
tradicionais americanos, e a ideia de que a companhia um dia iria produzir um filme feito sob 
medida para os públicos árabes parecia ridícula poucos anos atrás. 
 
No entanto, a companhia acredita que pode se sair bem no mercado árabe. "Eu acho que há 
uma afinidade muito grande entre os fortes valores familiares que existem na região e a marca 
Disney", diz Jason Reed, gerente-geral da Walt Disney Studios International Productions. 
"Queremos tentar fazer um filme que agrade as famílias do norte da África aos Estados do 
Golfo Pérsico." 
 
Reed contempla a exibição do filme em Marrocos, Egito, Líbano e Jordânia, além de Kuwait e 
Qatar. A região está pronta para o conteúdo da Disney, acrescenta ele. "Até 2012,70% da 
população de língua árabe terá menos de 30 anos. As opções de programas familiares são 
limitadas nesses países." 
 
O estúdio contratou Chadi Zeneddine, um diretor libanês, para dirigir "The Last Storyteller" (O 
Último Contador de Histórias), um filme de aventura para a família. 
 
Não está claro onde o filme será rodado, mas a companhia vai produzi-lo no Oriente Médio, 
parte de uma tendência crescente em Hollywood, em que os grandes estúdios de cinema estão 
tentando buscar novos mercados fora dos Estados Unidos. 
 
Embora a indústria cinematográfica americana continue sendo lucrativa, as bilheterias estão 
estagnadas nos EUA e o mercado está amadurecendo. 
 
Disney, Sony Pictures Entertainment e News Corporation, que controla a Fox Filmed 
Entertainment, já reconheceram que as melhores perspectivas de crescimento estão fora dos 
EUA especialmente na China, Rússia e índia, que possuem grandes e crescentes públicos. 
 
"Cinqüenta por cento dos ingressos comercializados no mundo são vendidos na índia", diz 
Reed. Mas apenas uma fração desses ingressos são para filmes produzidos fora do país. A 
Sony lançou este ano "Saawariya", um épico de três horas produzido em Hollywood, sua 
primeira incursão no mercado indiano, enquanto a Fox recentemente firmou um acordo com 
Vipul Amrutlal Shah, produtor de vários sucessos de bilheteria de Hollywood. 
 
Mas a Disney está na vanguarda do "ataque" internacional de Hollywood. Ela tem o maior 
número de projetos em andamento, especialmente na China, onde já produziu vários filmes, 
incluindo "Magic Gourd", um filme voltado para o público infantil que foi baseado em um 
romance popular, e "Touch of Panda", que estréia no ano que vem. 
 
Ao contrário dos concorrentes locais indianos, a Disney pode usar seus filmes para conduzir 
outras partes de seus negócios. "Nossas margens são um pouco maiores que as de um filme 
indiano tradicional e temos capacidade de trabalhar em plataformas, como os produtos de 
consumo", acrescenta Reed. "Estamos aplicando nesses mercados todas as lições que 
aprendemos com nossos filmes globalizados, como 'Piratas do Caribe'." 
 
O grupo também está formando franquias nos EUA e adaptando-as para os mercados locais, 
em vez de acrescentar uma nova dublagem. 
 
Ele já produziu novas versões de "High School Musical" para o teatro no Brasil, Argentina e 
México, além de índia. "Estamos ampliando nossa franquia através da localização", diz Reed. 
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