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Chega esta semana "Os Incríveis", animação que bate recordes de bilheteria pelo mundo.  
 
Questões complexas como excesso de peso, inadequação no trabalho, casamento, incompreensão 
entre pais e filhos, inveja, senso estético e até a fragilidade dos tecidos e costuras estão 
presentes em boa parte dos filmes desta temporada de Natal, especialmente nas promessas de 
maiores bilheterias como "Os Incríveis" (Disney e Pixar), Bridget Jones - No Limite da Razão 
(Universal Pictures) e O Expresso Polar (Warner). Cada um à sua maneira - e elas são 
absolutamente diferentes - os filmes dão nas audiências generosas injeções de esperança e 
reforçam a crença de que a vida vai nos sorrir se acreditarmos no nosso potencial.  
 
Trazendo nos seus respectivos DNAs a capacidade de gerar milhões de dólares em bilheterias, os 
filmes lançados na época de Natal são de fato o melhor presente para os acionistas de 
companhias como Disney, Universal e Warner. Ao mesmo tempo que funcionam como uma alta 
dose de vitaminas para o crescimento do negócio do cinema no Brasil, que já cresceu mais de dois 
dígitos.  
 
Há dez dias em cartaz, O Expresso Polar (Warner), estrelado por Tom Hanks, repetiu no Brasil a 
performance que obteve nos EUA: foi o filme mais visto no fim de semana da sua estréia. Com a 
estréia neste fim de semana de Bridget Jones - No Limite da Razão, a continuação da saga 
contemporânea de uma gordinha indecisa entre dois amores, resta apenas esperar os resultados 
da estréia de Os Incríveis na próxima sexta para que se possa confirmar a expectativa de que 
esta temporada de lançamentos natalino fará jus a um ano caracterizado por grandes bilheterias 
como Tróia, Homem-Aranha 2, Shrek 2, Harry Porter e o Prisioneiro de Azkaban.  
 
"Em 2004 tivemos um crescimento de 13%, que junto aos 18% de 2003, soma fantásticos 31% 
de crescimento em dois anos", comemora o diretor geral da Warner no Brasil, José Carlos de 
Oliveira. "Nestes dois últimos anos a combinação de grandes produções com a abertura de novas 
salas resultou num crescimento inédito para a indústria do cinema no Brasil", avalia Oliveira, que 
teve na sua lista de grandes sucessos do ano a animação Shrek 2.  
 
O fato de que Os Incríveis, que conta a história de um super-herói acima do peso e sua família, 
ser uma das estréia mais antecipadas desta estação confirma a tendência de crescimento dos 
filme de animação. "Existe um movimento claro de evolução do prestígio da animação na indústria 
do cinema", aponta o diretor de marketing da Walt Disney Company no Brasil, Eduardo 
Rosemback. "Além da tecnologia, sabemos que a animação só cresce se ultrapassar algumas 
fronteiras de idade e se tornar atraente também para os adultos e adolescentes", completa. 
Trabalho que, sem dúvida, tanto o ogro da Warner e quanto o super-herói gordinho da 
Disney/Pixar desenvolvem muito bem.  
 
Oferta segmentada  
 
Considerando que as principais produções desta temporada não concorrem diretamente entre si, 
tudo indica que a temporada de fim-de-ano será o grand finale para um ano marcado pelo 
crescimento da rentabilidade do negócio cinema. Como manda o figurino Disney, Os Incríveis é 
um filme que busca atender a família toda e faz sua lição de casa com competência nesse sentido. 
Mas a estética retrô -futurista e sua história voltada para superpoderes e aventura tem mais apelo 
para os meninos do que para as meninas - estas tendem a apreciar mais os desenhos animados 
mais cândidos e mais sentimentais, como é o caso do sucesso Procurando Nemo.  
 
Entretanto, segundo as estatísticas de perfil de audiência realizadas pela Disney, o número de 
meninas e meninos está equilibrado. Para os mais novinhos há o Expresso Polar e a indefectível 
Xuxa, desta vez em busca do Tesouro da Cidade Perdida.  



Idealizado pela dupla Robert Zemeckis e Tom Hanks (que explodiram com Forest Gump, o 
Contador de Histórias) e bancado pela Warner, O Expresso Polar traz grandes inovações em 
termos tecnológicos, enquanto prega o valor da esperança, da liderança e da crença. Traz o Papai 
Noel como uma antídoto para um mundo assolado pelo mesmo cinismo que serve de ponto de 
partida para as várias outras tramas em lançamento neste fim de ano e tem se mantido há 
semanas entre os filmes de maior bilheteria nos EUA e no Brasil.  
 
Para as moças crescidas, o filme será Bridget Jones - No Limite da Razão, que lotou as salas no 
último fim-de-semana enquanto para o homens as lista de prioridades começa como a 
continuação de Onze Homens e Um Segredo, com a turma liderada pelos atores George Clooney, 
Brad Pitt e Matt Damon. A versão contemporânea do Rat Pack de Sinatra, Dean Martin e Sammy 
Davis Jr. tem o mesmo perfil vencedor que a original dos anos 1960, Onze Homens e um 
Segredo, que custou US$ 85 milhões e rendeu o total de US$ 446 milhões.  
 
A continuação, programada para estrear nos EUA dia 10 e no Brasil dia 25, teve o mesmo 
orçamento do original, o que só foi possível porque o elenco milionário - Brad Pitt e Julia Roberts, 
por exemplo, só saem de casa se o convite tiver, no mínimo, US$ 18 milhões dentro do envelope 
- concordou em receber o cachê em forma de participação nos lucros de bilheteria. Assim, tudo 
indica que eles apostam todas as fichas que a renda deve pelo menos empatar com a da primeira 
versão.  
 
Para completar a oferta de grandes lançamentos no cinema, os casais  tem Dança Comigo 
(Columbia), com Richard Gere, Susan Sarandon e Jennifer Lopez, que pegou um honroso vice-
campeõnato no final de semana de estréia nos cinemas brasileiros - perdeu do Expresso Polar. 
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