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Por mais que Steve Martin seja um rosto conhecido do público e a marca A Pantera Cor-de-
Rosa dispense apresentações, a Sony Pictures Brasil investiu R$ 1,8 milhão na campanha de 
marketing da nova aventura do inspetor Jacques Clouseau nas telas. Há uma expectativa de 
que "A Pantera Cor-de-Rosa 2´´ arrecade pelo menos R$ 8 milhões de bilheteria no país, onde 
a comédia chegou aos cinemas no último dia 20, embalada por campanha que incluiu 
comerciais de TV, anúncios online e publicidade em ônibus.   
 
"Como a Pantera Cor-de-Rosa é uma marca consolidada, o segundo filme promete repetir ou 
até superar a renda do primeiro´´, disse a diretora de marketing da Sony Pictures no Brasil, 
Telma Gadioli. A série de seis filmes protagonizados por Peter Sellers (de 1963 a 1982) foi 
revitalizada em 2006, quando Steve Martin assumiu o papel do atrapalhado detetive em "A 
Pantera Cor-de-Rosa´´, que arrecadou R$ 8,3 milhões no Brasil. Distribuído no país pela Fox, 
a produção atraiu por aqui um público de 1,1 milhão de pessoas, com exibição em 256 salas. 
Mundialmente a bilheteria foi de US$ 158 milhões, sendo US$ 82 milhões só nos EUA.   
 
Até o último final de semana "A Pantera Cor-de-Rosa 2" tinha renda acumulada de mais de 
US$ 32,6 milhões no mercado norte-americano, onde estreou no último dia 6. No Brasil, a 
arrecadação de abertura (nos dias 20, 21 e 22) ultrapassou R$ 1 milhão, apesar das 
bilheterias fracas no Carnaval. Até domingo passado, o filme já tinha somado R$ 3,2 milhões 
com a venda de ingressos.   
 
"O potencial do segundo filme é ainda maior por ter um apelo mais família´, afirmou Telma, 
que lançará a continuação em 36 mercados, com 250 cópias. A comédia representa um dos 
maiores lançamentos da Sony, que também levará aos cinemas do país neste ano o longa 
nacional "O Menino da Porteira´´, "Anjos e Demônios´´, mais uma adaptação da obra de Dan 
Brown (autor de "O Código Da Vinci´´) e a quarta parte da franquia "O Exterminador do 
Futuro´´ . O investimento de marketing de R$ 1,8 milhão em "A Pantera Cor-de-Rosa 2" 
incluiu a inserção de spots de TV de 30 e 15 segundos na Rede Globo num período de seis 
dias, spots de 30 segundos em canais da TV paga, como Sony Entertainment Television e TNT, 
banners nos portais do Yahoo! e da Disney e publicidade em busdoor e back bus nos mercados 
de São Paulo e Rio de Janeiro. No ano passado, o grande hit da Sony no país foi "Hancock", 
que atraiu 2,7 milhões de espectadores, somando uma renda de R$ 21,7 milhões.   
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