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O desempenho de Hollywood nas bilheterias no verão americano acompanhou o clima de Los 
Angeles: atipicamente frio. 
 
Apesar de ter conseguido nos últimos meses o maior faturamento da história das bilheterias 
dos Estados Unidos, Hollywood atraiu menos pessoas aos cinemas - o que gerou o menor 
número de ingressos vendidos no país nos últimos 13 anos. 
 
É uma notícia péssima para uma indústria que depende fortemente da temporada de verão: 
cerca de 40% do faturamento anual de Hollywood nos cinemas é obtido nesse período - na 
verdade, algo entre 1o de maio e início de setembro -, segundo a divisão de análise de 
bilheteria do site Hollywood.com. 
 
Nos últimos meses, o faturamento chegou a US$ 4,35 bilhões, mais de 2% a mais que o 
recorde do mesmo período de 2009, de US$ 4,25 bilhões. Mas a frequência caiu quase 3% em 
relação ao já menor volume de pessoas que foram ao cinema um ano atrás. A discrepância é 
causada, em parte, pela inflação dos ingressos, e também pelo encarecimento causado pelos 
filmes 3D, que às vezes empurram para mais de US$ 15 o valor do bilhete. No país inteiro, 
contando as matinês e os ingressos de crianças, o preço médio este verão foi de US$ 7,88, 
mais de 20% maior que cinco anos atrás, quando foi de US$ 6,41. 
 
O movimento mais fraco nos últimos meses ocorreu depois de um período empolgante este 
ano, impulsionado por sucessos em 3D como "Avatar" e "Alice no País das Maravilhas". Em 
2009, quando pessoas preocupadas com a recessão cortaram outras atividades de lazer como 
shows e viagens, a frequência subiu 5%. 
 
Mas agora o setor voltou ao padrão anterior de declínio na frequência, causado pela 
preferência das pessoas em jogar videogame, assistir à televisão ou navegar na internet em 
vez de ir ao cinema. 
 
Mas não foi só o preço dos ingressos que afastou as pessoas dos cinemas. Embora uma 
enxurrada de continuações - como o último filme da série "Crepúsculo", "Toy Story 3" e 
"Homem de Ferro 2" - tenha vendido um número considerável de ingressos, surgiram poucos 
sucessos de surpresa. 
 
"Duas coisas que faltaram neste verão foram um fim de semana forte e um sucesso 
surpreendente", diz Rob Moore, vice-presidente do conselho da Paramount Pictures, o estúdio 
da Viacom Inc. que distribuiu "Homem de Ferro 2". A temporada oficial de filmes de verão 
também teve uma semana a menos que a do ano passado, segundo as contas da própria 
indústria cinematográfica, que costuma marcar o início da temporada na data de lançamento 
do primeiro grande filme de verão. 
 
Se houve uma surpresa nesta temporada foi a animação "Meu Malvado Favorito", que faturou 
mais de US$ 315 milhões no mundo inteiro. Mas a um custo de produção de quase US$ 70 
milhões, não foi considerado um sucesso surpreendente. "Meu Malvado" foi uma vitória 
importante para a Universal Pictures, um estúdio que enfrentava problemas após lançar uma 
série de fracassos que a antiga equipe de executivos mandou produzir. 
 
"No fim das contas foi um verão relativamente bom para nós, mas isso não muda o fato de 
que passamos por um período difícil", diz Adam Fogelson, que se tornou recentemente o 
presidente da Universal Pictures. 
 
Agora, executivos como Fogelson recuperam o fôlego e se preparam para um período repleto 
de filmes menos bombásticos. Eles estão contabilizando os lucros e também já estão de olho 
no próximo verão, com grandes produções como o quarto filme da série "Piratas do Caribe", da 
Walt Disney Co., o último da série "Harry Potter", da Warner Bros., e "Lanterna Verde", o 
primeiro filme da reestruturada divisão DC Comics da Warner Bros., filial da Time Warner Co. 



 
Assim, os estúdios já podem contar com uma série de continuações e refilmagens de franquias 
de sucesso. Mas o presidente do conselho da Disney, Rich Ross, diz que isso não garante 
bilheteria. 
 
"É um erro dizer que as continuações são sucesso garantido e que é só esperar que o público 
virá", diz ele. "Temos de investir o mesmo tempo, dinheiro, criatividade e esforço que 
aplicamos em todas as grandes produções, para torná-las bem-sucedidas." 
 
Embora alguns observadores e executivos do setor tenham saudado o 3D como o futuro do 
cinema, o verão nos EUA foi fraco quando se tratou da nova tecnologia. "Toy Story 3" obteve 
mais da metade do faturamento bruto com exibições em 3D, mas muitos dos maiores sucessos 
do verão, como "A Origem", "Homem de Ferro 2" e "A Saga Crepúsculo: Eclipse" não saíram 
em 3D. 
 
Várias grandes produções em 3D fracassaram nas bilheterias este ano, "Cães e Gatos: A 
Vingança de Kitty Galore" e "Piranha 3D". Alguns desses filmes foram adaptados de última 
hora ao formato 3D, depois que os estúdios perceberam como as pessoas tinham gostado de 
"Avatar" no início do ano. 
 
Chris Aronson, diretor de distribuição doméstica da Twentieth Century Fox, diz que a tendência 
de lançar filmes para a família em 3D pode causar arrependimento nos estúdios. O ingresso 
mais caro dos filmes em 3D pode espantar famílias preocupadas com o orçamento. 
 
"Tenho uma séria preocupação quanto à possibilidade de esses filmes terem sucesso no 
futuro", diz Aronson sobre os filmes em 3D para a família. "Será que a gurizada realmente vai 
brigar para ver um filme em 3D?" 
 
Desde que lançou "Avatar", a Fox teve uma série de decepções, como "Encontro Explosivo" e 
"Esquadrão Classe A", ambos em 2D. Um relançamento de "Avatar" também não chegou à 
lista dos dez filmes mais assistidos. 
 
A Fox é uma subsidiária da News Corp., que também é dona do Wall Street Journal. 
 
Apesar dos resultados um tanto ambíguos da indústria de cinema com os filmes 3D, a rede de 
cinemas e de equipamentos cinematográficos Imax Corp. faturou bem no verão, com um total 
de US$ 157 milhões no mundo todo, 35% a mais que no mesmo período do ano passado. Mas 
até mesmo nos telões da Imax foram os filmes em 2D que reinaram: cerca de 63% do 
faturamento doméstico da empresa veio desse tipo de filmes. 
 
Uma série de fracassos de bilheteria também abriu espaço para alguns filmes ficarem em 
exibição mais tempo do que se tivessem sido lançados num ano cheio de megassucessos. 
Havia tantos filmes no multiplex nos últimos anos que até mesmo as boas produções sumiam 
em meio ao excesso de lançamentos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2010, Empresas, p. B9. 


