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Cinema Participação de filmes estrangeiros na bilheteria americana aumenta cada vez mais em 
função da exposição provocada pela presença na cerimônia do Oscar.  
 
Aos poucos, o público ame ricano perde a aversão pelos filmes com legenda. Ainda que os títulos 
estrangeiros respondam apenas por cerca de 1% da bilheteria total nos EUA, o mercado de 
produções de língua não-inglesa movimenta milhões de dólares anualmente, atraindo mais 
distribuidores. Principalmente depois de hits como "O Tigre e o Dragão", "O Fabuloso Destino de 
Amélie Poulain", "Um Casamento à Indiana" e "E Tua Mãe Também" que, juntos, arrecadaram 
cerca de US$ 187 milhões nos últimos dois anos. 
 
A participação das produções estrangeiras nas bilheterias americanas tende a crescer no período 
de dezembro a março, quando as atenções se voltam para o Oscar. O prêmio da Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas sempre foi a principal vitrine para o segmento dos "filmes com 
sotaque". "O Tigre e o Dragão", o líder no ranking dos estrangeiros mais rentáveis de todos os 
tempos no país, só atingiu a renda de US$ 128,5 milhões ao conquistar dez indicações, levando 
quatro estatuetas em 2001. 
 
A principal aposta estrangeira de Hollywood nesta 75ª edição do Oscar é "Fale com Ela", último 
filme do consagrado cineasta espanhol Pedro Almodóvar. O drama foi indicado a duas estatuetas 
(de melhor diretor e roteiro original) e soma cerca de US$ 6,3 milhões de bilheteria. O número 
promete subir com a aproximação da festa de entrega dos prêmios (agendada para 23 de março, 
no Kodak Theatre, em Los Angeles) e a intensificação da campanha pró-Oscar da Sony Classics. 
 
Dois outros títulos falados em espanhol foram lembrados este ano pelos membros da Academia. 
Com renda de US$ 13,6 milhões, o mexicano "E Tua Mãe Também" rivaliza com "Fale com Ela", 
ao concorrer ao Oscar de roteiro original. "O Crime do Padre Amaro", também rodado no México, 
entrou na briga pela estatueta de melhor produção estrangeira, disputando com "Hero" (China), 
"Nowhere in Africa" (Alemanha), "Zus & Zo" (Holanda) e "O Homem Sem Passado" (Finlândia).  
 
"Ainda que a bilheteria de uma produção estrangeira dificilmente ultrapasse a marca dos US$ 20 
milhões nos EUA, algumas trazem prestígio ao distribuidor", disse Harvey Weinstein, vice-
presidente da Miramax, ao Valor, em Cannes. A empresa do grupo Disney distribuiu recentemente 
"Italiano para Principiantes" (com renda de US$ 4,4 milhões) e "O Quarto do Filho", vencedor da 
Palma de Ouro em Cannes em 2001 e que arrecadou em solo americano US$ 1 milhão. 
 
"A Miramax orgulha-se de ter lançado o último filme de Walter Salles nos EUA", disse Weinstein, 
referindo-se a "Abril Despedaçado", batizado no mercado americano de "Behind the Sun", onde 
acumulou cerca de US$ 65 mil. A empresa ainda colocou nos cinemas o segundo e o terceiro título 
estrangeiro mais lucrativos no país (depois de "O Tigre e o Dragão"): "A Vida é Bela", que faturou 
US$ 57,6 milhões, e "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain", com renda de US$ 31,1 milhões. 
Ambos desfrutaram de visibilidade na festa do Oscar para atingir os números. A produção 
estrelada por Roberto Benigni teve sete indicações, garantindo três troféus em 1999, enquanto a 
comédia de Audrey Tautou disputou cinco prêmios em 2002 (sem levar nenhum). 
 
O brasileiro "Cidade de Deus" foi esquecido no Oscar deste ano, mas conta com boca-a-boca 
positivo nos EUA, onde sua bilheteria soma cerca de US$ 1,7 milhão. "É um dos melhores filmes 
que já vi nos últimos tempos. Não entendo como  a Academia não o indicou como melhor filme 
estrangeiro", disse a atriz Minnie Driver, em Berlim. O cineasta Spike Lee também lamentou a 
não-indicação do título de Fernando Meirelles e Katia Lund: "Mas o que realmente importa é que 
´Cidade de Deus´ está despertando o interesse do público. Os americanos parecem finalmente 
estar mais abertos a diferentes culturas e pontos de vista". 
 



Mesmo sem contar com uma indicação ao Oscar, "Um Casamento à Indiana" fechou 2002 como o 
filme estrangeiro campeão de bilheteria do ano nos EUA. Arrecadou US$ 13,8 milhões - US$ 200 
mil a mais que o vice-líder "E Tua Mãe Também". No terceiro lugar ficou a produção francesa "O 
Pacto dos Lobos", com renda de US$ 10,9 milhões. 
 
Nos EUA, as produções estrangeiras pertencem ao filão chamado "arthouse", os filmes de arte. 
Além da Sony Classics e da Miramax, distribuidores como a Paramount Classics, a Samuel 
Goldwyn Films, a IFC Films e a United Artists são os principais responsáveis pela chegada dos 
títulos estrangeiros aos cinemas do país. A última empresa a entrar nesse mercado foi a Avatar 
Films, que distribuiu "A Caminho de Kandahar" cuja renda ficou em US$ 1,4 milhão. Entusiasmada 
com a bilheteria (principalmente para uma empresa independente), a Avatar lançou no início 
deste ano o palestino "Intervenção Divina".  
 
As redes de cinema especializadas no segmento estão expandindo no país, como a Angelika 
Theatres, que abriu salas em Dallas, Houston e Sacramento (além das existentes em Nova York), 
e a Magnolia Cinemas, agora também em Dallas, Denver e Atlanta. Segundo pesquisas de 
mercado, a fatia que cabe aos títulos que exigem tradução só não é maior porque o público-alvo 
dessas produções tem mais de 35 anos. E quem está acima dessa faixa etária não tem a mesma 
fome de filmes quanto o público entre 15 e 25 anos. 
 
"Houve uma época em que os títulos estrangeiros eram rotulados de intelectuais, o que 
significava ´maçante´ na cabeça das pessoas", disse Anthony Minghella. Mais conhecido como o 
diretor de "O Paciente Inglês", Minghella foi um dos produtores de "Paraíso", co-produção entre 
EUA, Inglaterra, França, Itália e Alemanha falada em italiano e inglês. O título, baseado em 
roteiro deixado por polonês Krzysztof Kieslowski, teve renda de US$ 774 mil no país. 
 
À primeira vista os números dos filmes estrangeiros podem parecer insignificantes na comparação 
com as bilheterias milionárias dos blockbusters americanos. Como "O Senhor dos Anéis: As Duas 
Torres", com renda superior a US$ 328 milhões, ou "Harry Potter e a Câmara Secreta", com mais 
US$ 260 milhões. "Ainda assim, a presença dos títulos com legenda é positiva. Significa que os 
distribuidores locais estão de olho no cinema mundial", disse o vice-presidente da Miramax.  
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