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FATOS
FIM DAS CÓPIAS 35mm
Em abril de 2011, o presidente da NATO – John Fithian – anunciou na CinemaCon que a produção de 35mm acabaria em
2013. Em janeiro de 2014, a Paramount foi o primeiro grande estúdio a anunciar que encerraria sua distribuição em 35mm.

PARQUE A SER DIGITALIZADO
Em 2011, o país contava com aproximadamente 2200 salas de cinema (89.564 pessoas por sala), sendo que somente 10%
dessas salas eram digitais.

CUSTO DOS EQUIPAMENTOS
O custo médio de um sistema de projeção instalado (projetor/lente, servidor, UPS, TMS) era aproximadamente R$ 190 mil.

SUBSÍDIO DOS ESTÚDIOS - VPF
Os grandes estúdios norte-americanos não estavam dispostos a negociar com exibidores pequenos. Toda e qualquer
negociação seria feita através de um integrador.
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INTEGRADOR
CONTRATOS | CONTATO - Estúdios

1

Os Estúdios jamais assinariam tantos contratos no Brasil. São mais de 150 empresas diferentes,
e os contratos são extensos e sempre assinados com os escritórios em Los Angeles. Uma única empresa
como contato facilita a negociação e comunicação.

CONTRATOS | CONTATO - BNDES
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Foi determinado que o financiamento não seria feito diretamente com o exibidores. Muitos não possuem
balanço forte o suficiente para que o BNDES pudesse aprovar o crédito dos mesmos.

IMPORTAÇÃO | DESONERAÇÃO
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Poucos exibidores possuíam RADAR e/ou condições de importar todos os equipamentos. Uma negociação
única foi essencial para reduzir valores e estender a garantia dos mesmos. Todos os equipamentos foram
Importados usando o benefício do RECINE.
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INTEGRADOR
FINANCIMENTO

ACORDOS COM ESTÚDIOS

FSA/ANCINE – via BNDES
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SEQUÊNCIA DE EVENTOS

6 ESTÚDIOS
A DGT é o primeiro
integrador a assinar acordos
de VPF para o Brasil e
demais países da América

DGT SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO

Do Sul.

Foi constituída no Brasil para

DISNEY / FOX

negociar o VPF junto aos

Primeiras reuniões

estúdios norte-americanos.

Nov/2012
Sep/2012

foram marcadas
afim de iniciar as

Maio/2012

negociações do VPF.
Jan/2012

DISNEY
Foi assinado o primeiro

Nov/2009

contrato de VPF entre uma

COMPROMISSO EXIBIDORES
17 redes de exibição,

empresa 100% Brasileira e
um estúdio norte-americano.

totalizando mais de 750
salas a serem digitalizadas.
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SEQUÊNCIA DE EVENTOS
VPF
Em Julho de 2015 inicia-se

EQUIPAMENTOS

de fato o recolhimento do

Foram embarcados os

VPF no Brasil para mais de

primeiros containers com os

1100 salas.

QUANTA/DGT
O Grupo TELEM (até então

sistemas de projeção.

concorrente) adquire parte
da DGT para agilizar o

Jul/2015
Feb/2015

processo do financiamento
junto ao BNDES.

Out/2014
Abr/2013

ROUBO
Jan/2013

Uma quadrilha internacional

PARCERIA

relacionada ao tráfico de

A Arts Alliance Media

armamento rouba 121 sistemas

(concorrente até o momento)

de projeção (R$25 milhões). Uma

decide estabelecer parceria

força tarefa nacional consegue

estratégica com a Quanta/DGT.

recuperar 111 sistemas.
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OBRIGADO.
tieres@mac.com
+1 (786) 709 3909
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