
Imax acelera implantação de telas gigantes no mundo   
Andrew Edgecliffe-Johnson 
 
A Imax vai acelerar o lançamento de cinemas capazes de exibir filmes em terceira dimensão 
(3D), num esforço para tirar vantagem do fato de que outros proprietários de salas de cinema 
estão reduzindo seus investimentos em resposta à recessão.   
 
A companhia americana, que está modernizando suas telas grandes com a implementação de 
projetores digitais capazes de exibir filmes tradicionais em 3D, pretende implantar 100 novas 
telas no mundo em 2009 e aumentar o número de salas equipadas com suas telas de 350 para 
600 em três a quatro anos, informou Rich Gelfond, executivo-chefe da empresa.   
 
A adoção em massa das telas em 3D vem sendo adiada pelas negociações entre os estúdios e 
os proprietários de cinemas, que ainda não decidiram como dividir os custos dos projetores 
digitais.   
 
Um acordo firmado prevê que os estúdios paguem aos cinemas uma "taxa por cópia virtual" 
para cada filme que eles distribuírem. Os recursos são usados para cobrir os custos dos novos 
equipamentos digitais. Quando isso foi acertado, porém, temores em relação aos gastos do 
consumidor afetaram a capacidade dos cinemas de levantar recursos.   
 
Analistas acreditam que haverá apenas 1,5 mil telas em 3D nos Estados Unidos em março, 
quando a DreamWorks Animation lançar o filme "Monsters vs. Aliens" em 2D e 3D, em vez das 
5 mil previstas anteriormente.   
 
"Nos EUA, a conversão digital está praticamente paralisada", disse Gelfond, acrescentando que 
vai exibir o filme em 200 telas Imax.   
 
A Imax abriu 46 novos cinemas no mundo no segundo semestre de 2008, uma aceleração em 
relação aos 30 que ela costumava abrir anualmente, depois de captar US$ 20 milhões em maio 
do ano passado e garantir outra linha de crédito de US$ 30 milhões.   
 
Os estúdios estão concentrando os orçamentos de marketing em uma lista de lançamentos em 
3D previstos para este ano, começando com os comerciais em terceira dimensão do filme 
"Monsters vs Aliens", exibidos durante o Super Bowl a final do campeonato de futebol 
americano, ocorrida no fim de semana.   
 
A Imax está mais tranquila em relação à disposição dos consumidores de pagarem um 
ingresso 30% mais caro, disse o executivo. Ele observou que a companhia ficou com 14% das 
bilheterias de "O Dia em que A Terra Parou" nos EUA, com apenas 1% das telas, e cerca de 
10% da bilheteria de "Batman o Cavaleiro das Trevas", da Warner Bros.   
 
Gelfond afirmou que as perspectivas econômicas "extremamente fracas" vêm levando muitas 
pessoas a "jogarem a toalha em 2009 e começarem a pensar em 2010", mas disse que não 
está preocupado com o corte que os estúdios estão fazendo no números de filme 
programados. "Os blockbusters ainda estão sendo produzidos e nós nos concentramos nos 
blockbusters", disse. Os lucros da Imax "têm muito mais a ver com os filmes do que com a 
economia".   
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