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A visita do ator americano Will Smith ao Brasil para divulgar seu novo filme "Hitch - O conselheiro 
do Amor", com estréia nacional hoje, custou à Columbia Pictures cerca de R$ 500 mil. O valor 
equivale a 15% do gasto total em marketing para o lançamento, no país, da comédia romântica 
orçada em US$ 70 milhões. Mas o investimento para promoção do filme, que será lançado em 200 
salas no Brasil, é baixo diante da possibilidade de retorno financeiro. 
 
"A vinda de um ator ao Brasil para divulgar seu trabalho, nas 'junkets', sessões de entrevistas 
para vários meios, eleva o número de espectadores para um patamar que varia entre 35% e 45% 
acima do habitual", calcula Telma Gadioli, diretora de marketing da Columbia. 
 
Apostar no carisma ou na fama de um ator para garantir uma bilheteria mais rechonchuda não é 
exclusividade da Columbia. United International Pictures (UIP), Fox e Warner Bros. aderiram a 
essa estratégia de marketing. Afinal, quanto mais o ator aparecer, mais o filme é divulgado, como 
lembra Gisele Nusman, gerente de marketing da UIP no Brasil. A UIP distribui os filmes da 
Paramount, da Universal e da DreamWorks. 
 
A distribuidora já trouxe para o Brasil mais de sete atores. A seleção foi do talentoso Morgan 
Freeman, passando pelo galã Pierce Brosnan, do "007", ao musculoso Jean Claude Van Dame. 
Esse pequeno valente das telas, aliás, foi quem estreou a aparição de artistas estrangeiros no 
Brasil, no caso da UIP. "Trouxemos o Van Dame para o lançamento do filme 'Morte Súbita', em 
1995", diz Gisele. "Foi um sucesso." Na época, ele perambulou pelo eixo Rio -São Paulo, com uma 
agenda que incluiu visita à casa da apresentadora Xuxa e uma "chegadinha" ao programa de Jô 
Soares. 
 
A Fox traz atores não apenas para a pré-estreia dos filmes, mas também para o lançamento de 
seriados. O último deles foi Dennis Hayasbert, o astro que protagoniza o presidente dos Estados 
Unidos no seriado "24 Horas". "Quanto mais o ator circula, maior a garantia de bilheteria", diz 
Dilson Santos, vice-presidente da Fox Entertainment para América Latina. 
 
Com as entrevistas que Smith ("Eu, Robô", "Homens de Preto") concedeu a vários meios de 
comunicação do país, com as fotos tiradas para revistas de celebridades e com sua aparição 
animada no desfile das escolas campeãs, no sábado, no Sambódromo carioca, o longa- metragem 
deve agregar cerca de R$ 11 milhões à bilheteria, segundo estimativas da Columbia. 
 
A distribuidora e a produtora do filme, a Overlook Entertainment, que pertence ao próprio Smith, 
prospecta uma arrecadação total de R$ 25 milhões no Brasil e cerca de dois milhões de 
espectadores, apenas na janela cinema, descontando DVDs e vídeos. 
 
"Ser produtor é uma mudança radical na minha carreira, pois passo a ter um completo domínio de 
infra-estrutura do filme. Tenho uma idéia, a desenvolvo, escalo o elenco e promovo", afirma Will 
Smith. 
 
Lançado estrategicamente na semana passada nos EUA, às vésperas do dia dos namorados no 
Hemisfério Norte, dia 14, "Hitch" esteve em primeiro lugar nas bilheterias americanas e bateu o 
recorde para o primeiro fim de semana de lançamento de uma comédia romântica no país, 
totalizando US$ 45,3 milhões. 
 
A viagem de um ator do calibre de Will Smith ao Brasil, que ganha por filme cerca de US$ 20 
milhões (cachê que o coloca ao lado de astros como Tom Hanks, Tom Cruise e Julia Roberts), 
marca o início de estratégia mais agressiva da Columbia para a divulgação de seus títulos no país. 
 



Os próximos passos da distribuidora é trazer Antonio Bandera s para o lançamento de "Zorro" no 
fim do ano. Enquanto a agenda não se define, sua conterrânea, Paz Vega, que se tornou símbolo 
sexual depois do cultuado "Lucia e o Sexo", virá ao país para o lançamento do filme "Spanglish", 
no qual atua ao lado de Adam Sandler ("Paizão"). A previsão é que o filme tenha cerca de 500 mil 
espectadores. Já a UIP ambiciona trazer para o país o ator Tom Cruise, que se eternizou como 
galã ao arrancar suspiros das moças no "Ases Indomáveis". 
 
"O Brasil está entre os dez melhores mercados de cinema e começa a participar do circuito de 
divulgação dos títulos", diz Telma, da Columbia. A maior parte das sessões de entrevista de 
divulgação ocorre no circuito Nova York-Los Angeles-Londres. 
 
Em 2004, o mercado cinematográfico brasileiro cresceu. Vendeu 104 milhões de ingressos até 
novembro, contra 102, 9 milhões em 2003. "A importância do Brasil é equivalente à do México e 
este ano, devemos manter pelo menos o ritmo de espectadores", diz Rodrigo Saturnino, 
presidente da Columbia Brasil. "A desvantagem para o México é a distância. O Brasil fica a mais 
de 12 horas de Los Angeles e México, três", acrescenta Santos, da Fox. 
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