
E o Oscar vai para... os irmãos Weinstein 
Ryan Nakashima 
 
Sem um colosso como o filme "Avatar" na competição, os irmãos Weinstein retomaram seu 
feitiço em torno da temporada de premiações do Oscar, transformando produções aclamadas 
pela crítica em campeões de bilheteria. 
 
"O Discurso do Rei" foi a produção que obteve a maior bilheteria - US$ 57 milhões - entre as 
10 que disputaram o título de melhor filme, depois de conquistar 12 indicações, um mês atrás. 
 
Bob e Harvey Weinstein, os financiadores do filme por meio da The Weinstein Co., já haviam 
obtido em 1997, com "O Paciente Inglês", um faturamento bruto mundial de US$ 232 milhões 
na esteira das indicações conquistadas pelo filme. Na época, eles comandavam a Miramax, 
com a qual receberam indicações para 17 filmes e ganharam quatro estatuetas. 
 
Os irmãos Weinstein têm uma ligação especial com o cinema brasileiro. Foram eles que 
lançaram "Cidade de Deus" nos EUA em 2003, quando estavam na Miramax. Responsáveis 
pela campanha para promover o filme dirigido por Fernando Meirelles, eles conseguiram fazer 
com que a produção brasileira fosse indicada a quatro prêmios no Oscar de 2004: melhor 
direção, fotografia, roteiro adaptado e montagem. Mais recentemente, os Weinstein levaram 
"Tropa de Elite" ao mercado americano. 
 
Neste ano, a história de um monarca inglês gago tornou-se o primeiro título de melhor filme 
que eles conquistaram desde que fundaram a Weinstein Co., em 2005. A história encaixa-se 
muito bem no padrão que eles ajudaram a estabelecer. 
 
Lançado em apenas quatro cinemas no fim de novembro, "O Discurso do Rei" cresceu com os 
elogios da crítica e prêmios menores, até ficar em exibição em 1.680 salas nos Estados Unidos 
e no Canadá no dia 21 de janeiro, quatro dias antes das indicações para o Oscar. O estúdio 
elevou o número para 2.557 cinemas imediatamente após o anúncio dos indicados. 
 
A bilheteria do filme quase dobrou, de US$ 58 milhões para US$ 115 milhões até o fim de 
semana do Oscar, um período no qual os filmes geralmente veem as receitas diminuírem 
rapidamente. Até agora, a produção já obteve US$ 221 milhões em cinemas no mundo inteiro. 
 
"É preciso dar crédito a eles", diz Tom Sherak, presidente da Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas de Hollywood. "Quando alguma coisa cativa tanto a crítica quanto o boca a 
boca do público, ela começa a se transformar. Eles são bons nisso". 
 
A campanha dos irmãos Weinstein ganhou impulso na sexta-feira, quando a diretoria de 
classificação de filmes da Motion Picture Association of America atribuiu uma classificação mais 
tolerante, a "PG-13", para uma versão alternativa de "O Discurso do Rei" em que muitos dos 
palavrões foram emudecidos. O original tem uma classificação "R", devido aos palavrões 
disparados pelo rei George VI, interpretado por Colin Firth, enquanto se empenha em superar 
seu problema de fala. 
 
Com essa classificação, mais famílias vão considerar a possibilidade de levar os seus filhos 
para ver o filme, ampliando significativamente o público. A decisão foi inédita na história de 43 
anos do sistema de classificação, porque o conselho dispensou um período de espera de 90 
dias destinado a evitar confusões no mercado. 
 
A decisão permite que o estúdio substitua imediatamente a versão "R" pela versão "PG-13", 
desde que o faça de uma só vez. Estranhamente, alguns espectadores vão acabar vendo um 
filme um pouco diferente do que aquele no qual os membros da Academia votaram. 
 
 
A edição irritou Firth, que disse a jornalistas nos bastidores não concordar com a mudança - 
até mesmo por causa das crianças. "Sabe, me incomoda ouvir essa linguagem jogada nos 
ouvidos dos meus filhos. Quer dizer, eu levo isso a sério. Mas o contexto deste filme não 



poderia ser mais edificante, mais adequado", disse ele. "Trata-se de um homem que tenta 
libertar-se usando palavras proibidas. Por isso, acho que o filme deve ficar como está". 
 
No geral, o impacto do Oscar neste ano foi coerente com o dos anos recentes. Os 10 indicados 
para melhor filme neste ano faturaram US$ 131 milhões entre a indicação e o fim de semana 
da transmissão da cerimônia, em comparação com os US$ 156 milhões do ano passado, 
quando "Avatar" foi indicado a melhor filme, embora não tenha vencido a disputa. 
 
Audiência da cerimônia na TV cai quase 10% nos EUA 
Jill Serjeant 
 
Cerca de 37,6 milhões de espectadores americanos assistiram à cerimônia do Oscar no 
domingo à noite, o que fez da apresentação uma das dez menos assistidas premiações da 
Academia de Hollywood em uma década. As tentativas dos organizadores para atrair uma 
plateia mais jovem, no entanto, parecem ter dado certo: o programa conseguiu manter 95% 
de sua audiência com idade entre 18 e 34 anos, de acordo com dados divulgados ontem pela 
Nielsen. 
 
O público de 37,6 milhões conquistado pela rede de televisão ABC, que transmitiu a cerimônia, 
foi quase 10% menor que o do ano passado. Em 2010, 41,7 milhões de espectadores 
acompanharam a cerimônia, que tinha entre os concorrentes o filme "Avatar", um grande 
sucesso de público.  
 
Mas na noite em que reinou o filme "O Discurso do Rei", a transmissão foi o programa mais 
assistido nos EUA, com mais que o dobro da audiência de todas as outras emissoras juntas. 
 
Segundo a ABC, o público que viu o programa pelo site Oscar.com ou por meio do aplicativo 
Oscar Backstage Pass App aumentou 29%, para mais de três milhões de visitas. 
 
Os críticos de TV foram severos com o programa, apresentado pelos atores Anne Hathaway e 
James Franco. O site "Hollywood Reporter" classificou a premiação como "uma das piores 
cerimônias do Oscar na história". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 mar. 2011, Empresas, p. B2. 


