




nas. Em 2003, o filme Matrix Reloaded 
foi o primeiro de um grande estúdio a 
estrear simultaneamente no formato 
Imax e no convencional. "Na época, 
não tínhamos massa crítica para es-
tourar nas bilheterias. Arrecadamos 
apenas 14 milhões de dólares, mas 
conseguimos mostrar ao mercado que 
o formato funcionava para filmes que 
levam o espectador para outro univer-
so ou outro tempo", diz Geoff Atkins, 
vice-presidente da Imax. Cinco anos 
depois, já com a revolução digital em 

queriam. Com a publicidade toda vol-
tada para o Imax e sua "experiência de 
imersão" em um ambiente onírico, a 
Fox arrecadou 242 milhões de dólares 
nas 261 salas espalhadas pelo mundo 
que exibiram em 2009 o filme com a 
tecnologia 3D. A cifra representou 9% 
da arrecadação total de Avatar. "O di-
retor James Cameron não faria o filme 
se não existisse o Imax, e a Imax não 
estaria onde está se não fosse Came-
ron. Foi a união da arte com a tecno-
logia, com um resultado fabuloso para 

quanto nas outras é de 30%", diz Ade-
mar Oliveira, diretor de programação 
do Grupo Espaço de Cinema, respon-
sável pela sala Imax de São Paulo. E 
essa não é a única vantagem em ter-
mos do negócio. O ingresso para ver 
as imagens em 3D é mais caro — no 
Brasil, o preço é 70% maior —, mas o 
custo de operação e manutenção da 
sala é o mesmo das convencionais. 

O crescimento recente e a promessa 
de ganhos ascendentes atraíram a aten-
ção de Wall Street. Especula-se que 

andamento, o diretor Christopher No-
lan foi pioneiro em filmar com câme-
ras Imax cenas do longa Batman, O 
Cavaleiro das Trevas. "A bilheteria não 
era o mais importante: buscávamos — 
e conseguimos — causar impacto no 
público. A repercussão foi incrível", 
diz Dan Fellman, diretor de distribui-
ção do estúdio Warner Bros., nos Es-
tados Unidos. O sucesso do cinema 
comercial nas enormes telas era indis-
cutível, mas os estúdios ainda precisa-
vam de uma prova de que o Imax não 
era bom somente para o marketing. O 
filme Avatar deu a certeza que eles 

o negócio", afirma Jon Landau, pro-
dutor de Avatar. Atualmente, os estú-
dios disputam a oportunidade de es-
trear um filme no Imax — a pequena 
quantidade de salas faz com que não 
mais que 20 longas sejam exibidos por 
ano. Mesmo após a expansão recente 
da tecnologia, há somente 650 salas de 
cinema 3D no mundo — das quais duas 
no Brasil, uma em São Paulo e outra 
em Curitiba. As salas Imax foram res-
ponsáveis por 25% dos 400 milhões de 
dólares arrecadados pelo filme Tron: 
O Legado, da Disney. "A taxa média de 
ocupação da sala Imax é de 80%, en-

Sony e Disney estariam interessadas 
em comprar a Imax. Os executivos da 
empresa, antes rejeitada e hoje deseja-
da, fazem charme. Dizem que a venda 
atrapalharia sua relação com outros 
estúdios e pretendem mirar os merca-
dos emergentes. O primeiro filme não 
americano rodado com sua tecnologia 
— o chinês Aftershock — está em cartaz 
nas 38 salas Imax na China. No Brasil, 
novas salas devem ser abertas em São 
Paulo, em Curitiba e no Rio de Janeiro. 
Para uma empresa que até pouco tem-
po atrás valia quase nada, não dá para 
reclamar do final da história. • 
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