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Enquanto os cinéfilos se preparam para assistir à cerimônia do Oscar, os estúdios de 
Hollywood estão se organizando para encarar o menos glamoroso negócio de segurar o 
faturamento prejudicado pelas mudanças nas preferências do público. 
 
O número de entradas de cinema vendidas nos Estados Unidos e Canadá caiu 7% em 2010, 
para 1,3 bilhão, segundo dados da MPAA, a associação americana dos produtores de filmes, 
divulgados quarta-feira. Graças a uma alta de 5% no preço médio das entradas, o faturamento 
das bilheterias se manteve estável em US$ 10,6 bilhões. 
 
Mais preocupante ainda é o forte declínio nas vendas de DVDs. Em US$ 7,8 bilhões, o 
faturamento do ano passado foi 43% menor que o do auge atingido pelo setor em 2006, de 
US$ 13,7 bilhões, segundo dados da IHS Screen Digest. 
 
Os estúdios estão experimentando várias combinações de novas estratégias para resolver o 
problema: lançando continuações de campeões de bilheteria, fazendo apostas menores em 
outros segmentos e testando opções de "pay per view" para uma experiência cinematográfica 
caseira. 
 
A mais importante delas envolve "franquias" - filmes com orçamentos milionários e potencial 
para gerar séries, produtos licenciados e outras fontes de receita. Entre as outras vantagens 
desse formato está a de que as continuações não exigem muito marketing para serem 
reconhecidas pelo público. 
 
"Estamos tentando resolver alguns problemas do setor com as franquias", disse Jeff Robinov, 
presidente da Warner Bros. Pictures Group., da Time Warner Inc. 
 
Rich Ross, presidente do conselho do Disney Studios, da Walt Disney Co., resume de maneira 
simples a nova estratégia: um filme de franquia "começa com a ligação humana com a trama 
e as personagens, mas depois disso há oportunidades de comprar o DVD, assistir a versões no 
teatro, comprar roupas, brinquedos e outros produtos licenciados". 
 
Este ano vai revelar o resultado dessa estratégia, com os estúdios planejando lançar o quarto 
filme de cinco séries: "Missão Impossível", "Piratas do Caribe", "Pânico", "Pequenos Espiões" e 
"A Saga Crepúsculo". Outras cinco franquias também chegarão este ano ao quinto filme da 
série: "Rápidos e Furiosos", "Premonição", "X-Men", "Ursinho Puff" e "Shrek", sob a forma de 
um filme com o personagem "Gato de Botas". 
 
A Lions Gate Entertainment Corp. aposta em várias possíveis franquias de filmes, juntamente 
com as produções mais baratas que tenham apelo para o público internacional, diz Michael 
Burns, vice-presidente do estúdio independente. 
 
"Caras como nós não assumem riscos desnecessários", diz ele. "Para sobreviver, você precisa 
apostar em duas áreas - produções para o público internacional ou franquias." 
 
Os estúdios concordam que é necessário fazer sucesso no exterior. Dados da MPAA mostram 
que o faturamento das bilheterias internacionais em 2010 ultrapassou de longe o dos EUA, 
com crescimento de 13% principalmente graças à Ásia. 
 
A Paramount Pictures vai se concentrar este ano em produzir filmes de franquia com apelo 
mundial, ou filmes orçados a "níveis menores", segundo Brad Grey, presidente do estúdio, que 
pertence à Viacom Inc. Um exemplo de filme nesse nível orçamentário é "Bravura Indômita", 
que custou US$ 38 milhões e já faturou US$ 194 milhões mundialmente. Junto com "O 
Lutador", é um dos dois filmes da Paramount indicados para o Oscar de melhor filme este ano. 
 
"Estou muito otimista com o nosso negócio", diz Grey. 
 



A Universal Pictures afirma que seus lançamentos para 2011 vão incluir comédias baratas 
como "Bridesmaids" e a animação inspirada na páscoa "Hop", bem como continuações como 
"Fast Five", o quinto filme da série "Rápidos e Furiosos". A Universal, parte da NBCUniversal, 
filial da Comcast Corp., espera que "Hop" desfrute do enorme sucesso de "Meu Malvado 
Favorito", que faturou mais de US$ 500 milhões mundialmente com um orçamento de apenas 
US$ 69 milhões. 
 
Num evento com investidores realizado semana passada, o diretor financeiro da Disney, Jay 
Rasulo, comparou "Alice no País das Maravilhas", estrelado por Johnny Depp, com "Toy Story 
3", o último filme da série que deu vida ao estúdio Pixar, hoje de propriedade da Disney. 
 
Ambos os filmes faturaram mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais. Se somados os 
acordos de distribuição para canais de TV, as vendas de DVDs e de mercadorias em varejistas 
voltadas a jovens adultos, "Alice" já conseguiu faturar mais de US$ 1,6 bilhão, disse Rasulo. 
 
Enquanto isso, calcula-se que "Toy Story 3" tenha conseguido gerar um faturamento de mais 
de US$ 9,8 bilhões no varejo, graças às boas vendas de DVDs, mais o faturamento de uma 
ampla variedade de brinquedos, roupas e até atrações nos parques temáticos da Disney. "Toy 
Story 3" já gerou para a Disney duas vezes e meia o faturamento de "Alice", apesar de a 
bilheteria dos filmes ter sido praticamente a mesma. 
 
O resultado disso é que Rasulo disse aos investidores que a Disney vai gastar 80% do 
orçamento de produção cinematográfica deste ano com filmes de franquia, ante 40% em 
2010. 
 
Isso inclui "Carros 2" e o quarto da série "Piratas do Caribe". Criada pelo estúdio Pixar, 
"Carros" já gerou um negócio gigantesco de brinquedos e a Disney está construindo um 
atração de quase cinco hectares na Disneylândia inspirada no filme. 
 
Mesmo assim, não dá para só depender das franquias, diz Michael Lynton, presidente da Sony 
Pictures Entertainment, o estúdio da Sony Corp. Ele destaca os planos do estúdio para este 
ano envolvendo filmes voltados ao público adulto, como "Moneyball" e "Os Homens que Não 
Amavam as Mulheres", ambos com orçamento mais modesto que as grandes franquias. 
 
Ele pretende repetir o sucesso da Sony com "A Rede Social", que está entre os favoritos para 
receber domingo o Oscar de melhor filme. 
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