
mercados tradicionais provou-se muito 

mais difícil do que esperávamos. Em par

te devido às limitações tecnológicas da era 

pré-digital. Foram anos até conseguir tor

nar o IMAX rentável e acessível ao grande 

público. Também enfrentamos desafios 

culturais. A indústria cinematográfica de 

Hollywood é um sistema interligado de es

túdios, diretores e cinemas com cem anos 

de história. Como novatos, gastamos al

guns anos tentando, sem sucesso, persua

di-los a conhecer e adaptar-se ao nosso mo

delo. Foi preciso certo tempo até encontrar

mos um modelo benéfico para todos. 

Conseguimos em 2008. Desde aque

le ano, nossa rede de cinemas cresceu de 

351 para 738 locais. Em 2008 lançamos oito 
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filmes no formato IMAX. Neste ano, já anun

ciamos 27, incluindo sucessos de bilheteria 

como Jornada nas Estrelas — Além da Escu

ridão e Jogos Vorazes: Em Chamas, ambos fil

mados com câmeras IMAX de altíssima re

solução. Estamos crescendo rapidamente 

na China e em outros novos mercados e lan

çando títulos na língua local no Japão, Índia 

e Rússia. Diretores como Christopher Nolan, 

J. J. Abrams e James Cameron são grandes 

fãs da nossa tecnologia — eles passaram a 

ver o IMAX como a tela perfeita para refletir 

a visão artística que possuem. Temos uma 

grande base de fãs que não se importam em 

esperar na fila nem pagar US$ 5 a mais pa

ra ver um lançamento em um cinema IMAX. 

A maior lição que aprendi em quase duas 

décadas dirigindo a IMAX é que você tem que 

ser flexível no seu modelo de negócio. Foram 

anos e vários erros até encontrarmos o cami

nho certo. Este fato não é atípico. Quando 

empresários querem que eu invista em uma 

startup, a primeira coisa que eu procuro sa

ber é se são muito apegados ao modelo de ne

gócio: considerariam um plano B ou plano C? 

Você tem muita sorte se o seu modelo de ne

gócio funciona bem desde o primeiro dia. 

Um clássico 
O problema do ovo e da galinha 
As raízes da IMAX remontam a 1967, quan

do quatro canadenses, três deles amigos 

desde os tempos de escola, criaram um sis

tema de projeção de filmes em uma tela gi

gante curva, que parece mergulhar nos es

pectadores. O primeiro experimento públi

co com essa tecnologia foi em Montreal, na 

Expo'67. Durante seus primeiros 25 anos, a 

IMAX instalou seu sistema em museus, e a 

maioria de seus filmes eram documentá

rios sobre a natureza. A empresa optou por 

essa estratégia porque não tinha muito ca

pital. Concentrando-se em museus, con

seguiu financiamento para construir cine

mas através da Fundação Nacional de Ciên

cia e do Conselho Nacional de Cinema do 

Canadá. Produziu documentários sobre a 

natureza, porque é possível filmar baleias, 

ursos ou focas, sem precisar pagá-los. Na

quele tempo a IMAX era administrada mais 

como uma organização sem fins lucrativos. 

Sua cultura parecia a de uma universidade. 

Quando compramos a empresa, acháva

mos que poderíamos enviar algumas pesso

as novas até a sede em Toronto e transformar 

a cultura em algo ágil e empreendedor. Isso 

não aconteceu. Eu superestimei o ritmo em 

que poderíamos mudar. Tivemos que substi

tuir mais gente do que eu esperava. O maior 

problema, entretanto, foi o modelo de negó

cio. Nós nos envolvemos com a IMAX porque 

vimos o potencial de mudar de museus de ci

ência para os cinemas, mostrando filmes de 

Hollywood. Mas encontrar o caminho certo 

para financiar essa mudança se mostrou re

almente um desafio. Entre 1990 e o início de 

2000, a IMAX licenciou sua tecnologia pa

ra os cinemas. Os proprietários dos cinemas 

nos pagavam para instalar o nosso sistema de 

som e projeção e recebíamos uma porcenta

gem muito pequena da receita de bilheteria. 

Naquela época, custava cerca de US$ 5 mi

lhões para adaptar um cinema para IMAX — 

cerca de US$ 3 milhões para criar o espaço e 

US$ 2 milhões para instalar a tecnologia. 

O custo inicial enorme era um obstáculo, 

mas não era o único. Pouquíssimos filmes es

tavam disponíveis no formato IMAX. Era um 

problema clássico da galinha e do ovo. Os es

túdios não queriam filmar em nosso forma

to (que exigia câmeras grandes, caras e um 

monte de filmes), a menos que milhares de 

cinemas estivessem equipados para mostrar 

filmes IMAX. Os donos de cinemas não iriam 

converter para IMAX enquanto não tivessem 

muitos filmes IMAX disponíveis. 

Atacamos esses problemas da melhor 

maneira possível. Baixamos o custo da tec

nologia de US$ 2 milhões para US$ 1,2 milhão 

e encontramos uma forma de adaptar os ci

nemas existentes para IMAX, eliminando o 

gasto da construção saindo do zero. Mas ou

tras desvantagens permaneceram. Na era 

pré-digital, os estúdios tinham que fornecer 

uma cópia individual para todos os teatros. 

Uma cópia da IMAX era extremamente ca

ra. Os rolos para um filme normal custavam 

US$ 1 mil e cabiam em dois cilindros, já ca

da cópia de um filme IMAX custava US$ 30 

mil e muito maior — era preciso, literalmen

te, de uma empilhadeira para levá-lo à sala 

de projeção. Apesar de ser apaixonante as

sistir a um filme IMAX, é compreensível que 

os donos de cinema e estúdios estivessem 

relutantes em assinar um contrato. 

Na década de 1990, chegamos até pro

duzir filmes, numa tentativa de aumentar 

o número de títulos disponíveis em IMAX. 

Não funcionou. Eu me lembro de um fil

me em especial, de 1998, chamado T-Rex: 

A Era dos Dinossauros. Esperávamos que 

tivesse um apelo tanto para o público dos 

museus de ciência quanto para os cine

mas tradicionais. Mas os museus de ciên

cia odiaram, porque não era cientificamen

te preciso (disseram que os dinossauros t i 

nham muitos dedos), e os produtores senti

ram falta de emoção (teriam ficado mais fe

lizes se os dinossauros tivessem comido al

gumas pessoas). Em última análise, tínha

mos que encontrar uma maneira de entu

siasmar tanto os donos dos cinemas quanto 

os produtores pelo formato IMAX. 

Encontrando a fórmula 
Nossa primeira chance veio em 2001, quan

do um cientista da computação do nosso 

escritório em Toronto descobriu como usar 

algoritmos de computador para converter 

filmes existentes no formato IMAX. Isso foi 

importante. Em vez de persuadir os estú

dios e diretores a filmar com câmeras IMAX, 

podíamos transformar um filme já pronto 
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em IMAX. Nós mesmos pagamos pelas con

versões e, em troca, os estúdios concorda

ram em nos dar 12,5% da receita bruta das 

vendas de bilheteria nas versões IMAX. 

Em 2006, já tínhamos começado a ino

var nosso modelo de negócios. Em vez de co

brar dos cinemas US$ 1,2 milhão pela nossa 

tecnologia, começamos a instalar IMAX sem 

nenhum custo inicial. O cinema ainda tinha 

que pagar pela reforma do espaço físico — 

geralmente cerca de US$ 150 mil por tela —, 

mas a conversão ficou bastante acessível. Em 

troca do nosso investimento em tecnologia, 

recebíamos cerca de 20% da receita da bilhe

teria para os filmes exibidos na tela IMAX. 

Este novo modelo de negócio funciona 

porque os consumidores pagam um valor 

extra para ver um filme IMAX, e nós encon

tramos uma maneira de dividir esse extra en

tre os interessados, criando um cenário be

néfico para todos. Se o ingresso comum cus

ta US$ 10,50 ou US$ 11, na versão IMAX es

se ingresso custará cerca de US$ 15 ou US$ 16. 

Isso significa que, mesmo o estúdio nos pa

gando 12,5% e o dono do cinema 20%, ainda 

assim ficam com uma receita maior, caso o 

espectador tivesse comprado um bilhete co

mum. Os donos de cinema também percebe

ram que, só pelo fato de oferecerem uma sa

la IMAX, a frequência do público aumentava. 

O desenvolvimento final que nos levou 

ao sucesso foi a mudança para digital. Des

de o fim da década de 1990 ficou claro que 

os cinemas acabariam se afastando da pro

jeção de filmes à moda antiga, assim co

mo as pessoas mudavam de fitas VHS para 

DVD. Entretanto, havia muita incerteza so

bre quando fazer a mudança, pois implica

ria custos elevados e as cadeias de cinema 

tinham se endividado com a construção 

de grandes cinemas. Por volta de 2006 es

ta incerteza estava realmente prejudicando 

a IMAX: os cinemas não queriam instalar o 

nosso sistema de projeção, porque aguarda

vam para qualquer momento a chegada da 

era digital. Foi aí que decidimos mudar de 

forma agressiva para digital. Começamos 

a instalar o novo sistema em 2008. A troca 

gerou benefícios enormes para a empresa: 

aquelas cópias de US$ 30 mi l , que exigiam 

uma empilhadeira, foram substituídas por 

discos rígidos de US$ 150. Passar um filme 

no formato IMAX tornou-se barato e fácil. 

Tínhamos tudo para começar a crescer, 

mas a IMAX quase não conseguiu aprovei

tar o sucesso. Passamos por dois ou três pe

ríodos de crise pelo caminho. No início de 

2000, a maioria das grandes cadeias de ci

nema nos Estados Unidos (e muitas ao redor 

do mundo) faliu. Ficamos com muitos crédi

tos que não podíamos cobrar. Além disso, a 

IMAX ainda tinha muitas dívidas resultan

tes da aquisição em 1994. Às vezes tínhamos 

dúvidas se iríamos ganhar o suficiente para 

cumprir com essas obrigações. Em 2001, nos

sas ações estavam sendo negociadas por 55 

centavos de dólar, e alguns de nossos coristas 

começaram a comprá-las numa tentativa de 

nos levar à falência. Em 2006, tentamos de 

todas as formas vender a empresa, mas nos

so futuro era tão incerto que ninguém estava 

disposto a pagar um preço razoável. 

Foram tempos difíceis. A existência da 

IMAX estava sendo testada, assim como a 

minha determinação. Esta experiência des

tacou o papel crucial dos líderes em inspi

rar e motivar equipes nas situações difíceis. 

Obrigado, Avatar 
Em 2009, finalmente começamos a de

monstrar um crescimento real. Nossos re

sultados melhoraram, e tínhamos dinhei

ro para quitar algumas de nossas dívidas. O 

estoque cresceu, recebemos uma nova l i 

nha de crédito e sumiram as dúvidas sobre 

a nossa sobrevivência. Quando Avatar foi 

lançado em dezembro, sabia que tínhamos 

finalmente conseguido. A versão IMAX foi 

um fenômeno global. Na China havia filas 

de seis horas para entrar, e cambistas esta

vam cobrando US$ 100 por ingresso. Avatar 

rendeu US$ 250 milhões globalmente em 

telas IMAX. Foi a nossa virada financeira. 

Este sucesso ajudou a convencer os do

nos de cinema que a IMAX poderia impulsio

nar os negócios. Desde 2000, a indústria tem 

se preocupado muito com o seu futuro. Não 

é para menos. As pessoas estão menos incli

nadas a pagar para ver estreias nos cinemas 
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porque os televisores ficaram maiores, os 

home theaters se tornaram mais acessíveis e 

a internet permite aos espectadores acessar 

uma grande variedade de filmes a qualquer 

hora. Para afastar esta ameaça, os donos de 

cinema tentaram criar uma experiência dife

renciada, com telas maiores e melhores sis

temas de som. (Eles também investiram em 

3-D, que geralmente não faz jus a sua pro

messa.) Esta tendência tem posicionado a 

IMAX muito bem, já que cada vez mais im

portantes cineastas, estúdios e expositores 

escolhem este formato para oferecer experi

ências que o público não encontra em outro 

lugar. Nosso compromisso com a qualidade 

e em proporcionar uma experiência de entre

tenimento de ponta, combinada com a dife

renciação que podemos criar ao trabalhar em 

estreita colaboração com estes parceiros im

portantes, nos permitiu tornar a marca IMAX 

globalmente reconhecida e procurada. 

Ao longo dos últimos anos temos acres

centado de 150 a 200 novas salas de cinema 

por ano à nossa rede. Costumávamos ter 

que implorar aos estúdios para fazer filmes 

no formato IMAX, mas agora muita gente 

de Hollywood diz que você não pode real

mente fazer um sucesso de bilheteria, a não 

ser em IMAX. Como resultado, nós nos tor

namos muito mais rentáveis. Nosso negócio 

é um pouco como o da HBO: cada novo as

sinante fornece receita adicional, mas qua

se nenhum custo extra. Levou muito tem

po para chegar nesse ponto, mas, quando 

reflito, acho que foi uma coisa boa. Se não 

tivesse sido tão difícil encontrar uma ma

neira de fazer esse negócio crescer, não te

ríamos comprado por tão pouco. Provavel

mente um dos estúdios teria nos derrotado. 

Hoje passo muito tempo viajando ao ex

terior, onde a IMAX está experimentando 

um crescimento muito rápido. Eu comecei a 

ir à China há 15 anos e aquele mercado sem

pre teve afinidade com a IMAX. Atualmente 

a percepção da nossa marca na China é supe

rior a 90%. Quando os 117 cinemas em cons

trução estiverem concluídos, teremos 250 te

las e a demanda por lá ainda está explodindo. 

Com o crescimento da nossa rede, cresceu 

também a importância da nossa marca. 

Desde o primeiro dia eu reconheci a impor

tância do nome IMAX e a comunicação de 

seus valores: qualidade, inovação e a criação 

de experiências de entretenimento novas e 

emocionantes. Ganhamos confiança subs

tancial do mercado por cumprir consistente

mente com esses valores, o que nos permitiu 

ir além do nosso negócio tradicional. 

Por muitos anos as pessoas nos pergun

tavam se poderíamos recriar a experiên

cia do IMAX em um sistema home theater. 

Nosso recente lançamento do IMAX Priva-

te Theatre irá definir um novo marco para o 

mercado ultrapreminum de home theater. 

Minha experiência antes da IMAX era 

em transações. Eu tinha aberto, comprado e 

vendido empresas em Wall Street, mas nun

ca tinha gerenciado uma empresa por um 

longo tempo. E não pretendia fazer diferen

te na IMAX. Originalmente, eu e meu sócio 

tínhamos decidido contratar um CEO para 

gerenciá-la, ou a venderíamos rapidamente. 

Mas descobri que realmente gostava de ge

renciar este negócio, então fiquei. Quando 

era advogado ou banqueiro, as pessoas não 

entendiam o que eu fazia no trabalho, mas 

todos gostam de falar da IMAX. Minhas f i 

lhas já são adultas, mas foi muito gratificante 

levá-las às estreias dos filmes por vários anos. 

Neste negócio conheci pessoas com di

ferentes motivações — criativas, artísticas, 

financeiras e competitivas. É difícil manter 

todos focados e satisfeitos ao mesmo tempo. 

Também fiz amizade com os executivos dos 

estúdios, expositores, atores e diretores que 

se tornaram entusiastas e impulsionadores 

da nossa tecnologia e marca. Gerenciar esta 

empresa teve a sua quota de emoções e me 

ajudou a levar uma vida muito interessante. 

Porém nada teria acontecido sem experi

mentação e determinação e uma grande 

equipe de gerenciamento. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 8, p. 26-29, ago. 2013.




