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Resumo 

O artigo evidencia por meio da teoria de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer como o 
jornal O Globo favorece os filmes produzidos ou distribuídos pela Globo Filmes. A produtora 
e o diário fazem parte do mesmo grupo: as Organizações Globo. Foi utilizada a análise de 
conteúdo de forma comparada, focada no espaço e na posição destinados às matérias que 
abordam os filmes da produtora nos jornais O Globo e Folha de S. Paulo. Concluiu-se que o 
conteúdo jornalístico de O Globo favoreceu de forma implícita e que a pontuação dada aos 
filmes (o rating) evidenciou a “propaganda”: o jornal O Globo atribui notas melhores aos 
filmes da Globo Filmes e notas piores aos filmes de outras produtoras. 
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1. Introdução 

A presente pesquisa pretendeu atender à realização de um trabalho acadêmico com o 

objetivo de verificar se o jornal O Globo estava subordinado aos interesses comerciais da 

produtora Globo Filmes. Ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo, as Organizações 

Globo.  

As informações obtidas confirmaram a hipótese inicial de que existe subordinação do 

jornal O Globo aos filmes produzidos ou distribuídos pela Globo Filmes por motivos 

comerciais. A forma como isto acontece é implícita, o que sustenta a base teórica adotada – a 

Teoria Crítica de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer - que relacionaram indústria 

cultural e propaganda. No caso de um jornal, a propaganda, quando não está explícita em 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Intercom Júnior – XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 2005. 
2 Graduandos do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005.  
3 Jornalista. Doutor em Comunicação. E-mail: juliano.carvalho@uol.com.br. Professor da disciplina que orientou 
a 1ª versão deste trabalho. 
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anúncios, está presente de maneira dissimulada na superexposição de um filme dentro do 

conteúdo jornalístico, no caso dos textos jornalísticos relacionadas ao cinema nacional. 

Para isso, a metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, focada no espaço e na 

posição das reportagens publicadas no jornal no período de 15/01/2005 a 20/04/2005 e que se 

referiam, explicita ou implicitamente, a filmes nacionais, tanto da Globo Filmes quanto de 

outras produtoras, para efeito comparativo dos dados. 

Com a mesma metodologia, foi analisado o material publicado referente ao cinema 

nacional no jornal Folha de S. Paulo. Pretendeu-se, assim, criar uma fonte comparativa para 

confrontar as informações e confirmar ou refutar a hipótese.  

 

 

2. Desenvolvimento 

2.1. Teoria da Análise 

 Theodor W. Adorno e Max Horkheimer relacionaram indústria cultural e 

propaganda. No caso do jornal, a propaganda, quando não está explícita em anúncios, está 

presente de maneira evidente através da divulgação de um filme dentro do conteúdo 

jornalístico, como por exemplo, na repercussão de sua pré-estréia na coluna social, em uma 

entrevista com os atores, em uma nota sobre a conclusão do filme, numa matéria sobre a 

indicação a um prêmio ou numa reportagem sobre o tema do filme.  

 

O efeito, o truque, cada desempenho isolado e repetível foram sempre 
cúmplices da exibição de mercadorias para fins publicitários, e atualmente 
todo close de uma atriz de cinema serve de publicidade de seu nome, todo 
sucesso tornou-se um plug de sua melodia. Tanto técnica quanto 
economicamente, a publicidade e a indústria cultural se confundem. Tanto lá 
como cá, a mesma coisa aparece em inúmeros lugares, e a repetição 
mecânica do mesmo produto cultural já é a repetição do mesmo slogan 
propagandístico (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.153). 

 

Adorno e Horkheimer questionaram a suposta fragmentação e diferenciação dos 

produtos culturais, pois na essência estes produtos culturais e os próprios meios de produção e 

difusão seriam semelhantes. Esta semelhança ocorre porque os produtos e meios fazem parte 

de um mesmo sistema de produção decorrente da relação dos diferentes setores econômicos. 

A produção cultural não se dá num setor independente, tão pouco os meios de comunicação 

podem ser analisados isoladamente, na verdade, ambos fazem parte de um sistema maior e 

estão intimamente relacionados. Desta maneira o cinema se relaciona com a publicidade e 

com o jornalismo de forma estruturada.  
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A compreensão do caráter sistêmico da produção cultural e dos processos 
comunicacionais da sociedade capitalista depende de uma reflexão que vá 
além da aparência, da manifestação superficial, dos fenômenos sociais, 
buscando a lógica que os estrutura (COELHO, 2000, p.36).  

. 

Há uma relação de subordinação do consumidor à indústria cultural e esta última 

também está subordinada ao capital. “[...] o crescimento do poder dos grandes grupos 

econômicos, a transformação do público de cultura em consumidor de produtos em série 

coloca-o numa posição de subordinação aos setores econômicos mais poderosos” (COELHO, 

2000, p. 38). 

A “Teoria Crítica” desenvolvida por Adorno e Horkheimer nos anos 40 e conceito 

de Indústria Cultural mantêm-se atuais ainda hoje, como explica Coelho: 

 

Tendo em vista os monopólios de divulgação da produção cultural pelos 
grandes conglomerados empresariais, o público depende destes 
conglomerados para ter acesso à comunicação. Devido a esta dependência, 
o público da indústria cultural consome os seus produtos, mesmo sem 
necessariamente acreditar neles. Simplesmente não possui os meios para ter 
acesso ou divulgar uma outra visão da realidade social. Sendo assim, o 
público engana a si próprio, agindo conforme as expectativas geradas pela 
indústria cultural: a visão da realidade transmitida pelos conglomerados 
comunicacionais parece ser a única possível. (2000, p. 43).  

 

Se há uma relação íntima da indústria de comunicação e de entretenimento, com 

jornalismo e publicidade, esta relação fica mais presente quando se tratam de duas empresas 

de um mesmo grupo econômico, como no caso da Globo Filmes e do jornal O Globo. O filme 

é uma mercadoria da indústria cultural para a qual é criada uma necessidade de consumo. O 

Globo, sendo um veículo do mesmo grupo da produtora de filmes, pode servir de veículo 

publicitário, criando essa necessidade. 

 

2.2. Método 

Para principiar a pesquisa da hipótese de favorecimento do jornal O Globo aos filmes 

com participação da Globo Filmes foi estabelecida a análise de conteúdo como norte. 

Portanto, a pesquisa está embasada em dados quantitativos, sendo estes apresentados de forma 

comparativa: os mesmos métodos para análise no jornal O Globo foram aplicados na Folha de 

S. Paulo. 

O método comparativo foi adotado para tornar os dados mais críveis, haja vista que a 

confirmação da hipótese estava presente implicitamente nas páginas publicadas, sendo que 
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somente uma análise de discurso do próprio jornal seria capaz de trazer conclusões 

significativas. Desta forma, a Folha de S. Paulo serviu de base devido ao seu distanciamento 

em relação a alguma produtora cinematográfica. 

É importante acrescentar que foi utilizada a edição da Folha de São Paulo destinada à 

cidade de Campinas, a qual não contém determinados cadernos especiais publicados apenas 

na grande São Paulo que poderiam conter alguma reportagem sobre o cinema nacional. 

A coleta de material para análise se deu entre as datas de 15 de janeiro a 20 de abril de 

2005. A escolha deste período foi intencional, já que coincide com a possível indicação de 

Olga, filme produzido pela Globo Filmes, para concorrer à categoria de melhor filme 

estrangeiro no Oscar. Para isso, foram abordados dois momentos: o primeiro corresponde aos 

dias que precederam a indicação das obras que concorreriam ao prêmio; e o segundo aos dias 

que sucederam a indicação, quando se verificou que Olga, representante brasileiro indicado 

para a pré-seleção, não estava entre os concorrentes. A pretensão era justamente verificar se a 

cobertura dada por ambos os jornais a respeito do fato. Isso enriqueceu os dados, e 

conseqüentemente, as conclusões. 

A pesquisa não se dedicou exclusivamente aos cadernos de cultura (Segundo caderno 

de O Globo e Ilustrada da Folha de S. Paulo), decidindo-se permear todas as editorias dos 

jornais analisados. Foi uma forma de procurar elementos que comprovassem a hipótese inicial 

como, por exemplo, algum editorial ou chamada em destaque na capa do jornal favorecendo 

determinado filme. 

A abertura da pesquisa para todas as editorias do jornal foi relevante em relação à 

quantificação do conteúdo para análise, pois uma parte significativa dos dados foi encontrada 

em colunas presentes em outros cadernos que não o destinado especificamente à cultura. Para 

exemplo tem-se a de Anselmo Góis, no O Globo e a de Nelson de Sá na Folha de S. Paulo. 

Ao todo, foram pesquisadas 50 textos jornalísticos na Folha de S. Paulo e 84 no jornal 

O Globo. Compreendem-se trabalhos jornalísticos os gêneros reportagem, nota, coluna, 

entrevista, artigo e crítica, que serviram como embasamento à pesquisa. Todos estes gêneros 

estavam distribuídos, somando ambos os jornais, em 7.138 cm por coluna, sendo 3.439 cm 

por coluna na Folha de S. Paulo e 3.699 cm por coluna no O Globo. 

Os resultados obtidos foram divididos em duas categorias de análises: uma observando 

a produção noticiosa e opinativa em si; outra utilizando as informações contidas na pontuação 

(rating) dada ao filme. A finalidade do rating é avaliar e recomendar filmes para o leitor. No 

jornal O Globo, na seção denominada “O Bonequinho Viu”, os filmes são classificados 

conforme cinco figuras: (a) telespectador aplaude de pé; (b) telespectador aplaude sentado; (c) 
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telespectador permanece sentado sem aplaudir; (d) telespectador dorme na poltrona e (e) 

telespectador sai do cinema. 

Para a análise comparativa, foi adotado o seguinte critério de análise: (a) ótimo, (b) 

bom, (c) regular, (d) ruim e (e) péssimo. Na Folha de S. Paulo são utilizados números de 

estrelas para classificação, sendo quatro para ótimo, três para bom, dois para regular, um para 

ruim e “X” para péssimo. Para transportar para dados numéricos, a relação ficou a seguinte: 

ótimo igual a 1, bom igual a 2, regular igual a 3, ruim igual a 4 e péssimo igual a 5. 

 

Nota O Globo  Folha de S. Paulo 

1 Boneco aplaude em pé    ótimo  

2 Boneco aplaude sentado  bom 

3 Boneco assiste sentado  regular 

4 Boneco dorme    ruim 

5 Boneco sai da sala      péssimo 

                               Tabela de equivalência dos rating 
 

 

Foi relevante separar desta forma, pois o que foi obtido na produção 

noticiosa/opinativa não condiz com o resultado da análise do rating. Esta última apresentou 

maior discrepância entre os jornais, sendo O Globo mais favorável aos filmes com 

participação da Globo Filmes. Uma possível explicação é a função de consulta rápida do 

rating, o motiva o público a freqüentar as salas de cinema de acordo com o que o bonequinho 

ou as estrelas recomendam. Logo, a confirmação mais visível da hipótese de que o jornal O 

Globo favorece os filmes com participação da Globo Filmes está presente no rating, onde é 

mais fácil a manipulação neste sentido. 

Na parte noticiosa, os parâmetros utilizados para a análise de conteúdo foram: a 

quantidade de matérias em ambos os jornais; o espaço dado às mesmas; a presença de fotos; a 

posição na página e no jornal; e o juízo de valor apontado pelo jornalista em relação ao filme. 

Quanto ao juízo de valor adotado pelos jornalistas de ambos os veículos, foi feita a 

separação entre positivos e negativos. Essa análise limitou-se a estes dois critérios pois este 

tipo de verificação atende, primordialmente, aos estudos em relação ao discurso. Portanto, na 

pesquisa, comparou-se a quantidade de termos positivos em detrimento dos negativos, e vice-

versa, para se determinar qual conteúdo se mostrou favorável ou não a determinado filme. 
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Em relação à posição das matérias na página foi estabelecido como favorável à 

localização acima da dobra do jornal e, abaixo da dobra, desfavorável, conforme critério 

indicado por Collaro: 

 

Considerando o hábito de leitura e o movimento dos olhos nas regiões de 

interesse na folha escrita impressa, Edmund Arnold destaca em Tipografia y 

Diagramado para Periódicos o princípio da zona visual primária – aquela 

área superior à esquerda que retém, em primeiro lugar, a atenção do leitor. 

(2000, p. 163). 

 

Quando algum texto ou foto passou do limite da dobra, tanto para cima quanto para 

baixo, foi escolhida a posição predominante na página. 

 

2.3 Análise 

Para comprovar a hipótese de que o jornal O Globo favorece os filmes da Globo 

Filmes foram relacionados dados e medições com o embasamento teórico apontado 

anteriormente. Os dados relacionados a seguir demonstram os caminhos percorridos para a 

finalização e conclusão dessa pesquisa. 

A primeira abordagem verificada é análise de conteúdo. O jornal Folha de S. Paulo 

apresentou maior número de matérias tratando dos filmes produzidos pela Globo Filmes do 

que o jornal O Globo. De um total de 52 matérias, a Folha de S. Paulo dedicou 53,8% para 

noticiar os filmes produzidos pela Globo Filmes, enquanto que o jornal O Globo, das suas 83 

reportagens, 44,5% dedicaram-se para os filmes da mesma produtora. 

Em relação aos espaços que estas mesmas matérias ocupam na página (em cm de 

coluna) apesar de ambos os jornais dedicarem menos espaço aos filmes com participação da 

Globo Filmes, a Folha de S. Paulo dedicou um espaço maior (39,2%) em relação ao O Globo 

(26,9 %). Dos 31 filmes abordados na pesquisa, apenas 9 (29%) são produzidos pela Globo 

Filmes. De forma bruta, foram analisados 3.439 cm por coluna na Folha de S. Paulo e 3.699 

cm em O Globo. 

 Genericamente, O Globo dedicou mais espaço ao cinema nacional no período 

analisado do que a Folha de S. Paulo. No entanto, as notícias publicadas no jornal O Globo 

apresentaram uma média de 44,5cm. Já a Folha de São Paulo dedicou 66,1 cm de espaço ao 

cinema nacional. Uma análise interessante da pesquisa também é a expectativa, ou seja, a 
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posição da matéria no jornal. Na Folha de S. Paulo, 4,5% das que tratam sobre filmes da 

Globo Filmes tiveram chamada na capa do jornal, enquanto que no O Globo foram 2,8%. Da 

mesma forma, 4,5% das notícias de filmes da produtora na Folha de S. Paulo estavam 

presentes na capa dos cadernos. Já no O Globo, nenhum dos filmes da referida produtora 

obteve este destaque. Ainda sob este aspecto, o jornal O Globo dedicou mais espaço (8,3%) 

em suas capas de caderno para filmes em que a Globo Filmes não participa em relação à 

Folha de S. Paulo (3,8%). A Folha de S. Paulo publicou 14,2% de matérias em páginas 

inteiras sobre filmes com participação da Globo Filmes enquanto o O Globo não apresentou 

este tipo de notícia. 

É evidente e clara a discrepância existente quanto ao posicionamento na página dos 

filmes da produtora Globo Filmes tratados pelo jornal O Globo. 80% deles estão acima da 

dobra, posição que, segundo critérios adotados na pesquisa, configura-se como privilegiada. 

Já na Folha de S. Paulo, este número é mais equilibrado: 51,4% acima e 34,4% abaixo. O 

restante (14,2%) refere-se a reportagens de página inteira. Também chama atenção o número 

de notas publicadas em O Globo (28,9%) quando comparada à da Folha de S. Paulo (16%). 

Quanto à análise do rating, O Globo dá sistematicamente piores avaliações para filmes 

de outras produtoras (que não a Globo Filmes) em comparação a Folha de S. Paulo. Entre os 

oito filmes nesta condição avaliados pelos jornais, apenas um teve nota igual nos dois jornais. 

Para todos os demais filmes, O Globo deu avaliações piores quando comparadas às da outro 

veículo. 

O Globo avaliou com nota média de 3,1 os filmes que não eram da Globo Filmes 

enquanto a Folha de S. Paulo deu nota 2,1. Quanto menor a nota, melhor avaliado foi o filme. 

 

Nota 
FILME O Globo Folha S. Paulo 

Eliana em segredos dos golfinhos 5 5 
Quase dois irmãos 2 1 
Garrincha- estrela solitária 4 4 
Entreatos 2 1 
Peões 3 1 
Contra todos 2 1 
Cabra- cega 3 2 
Feminices 4 2 

Média 3,1 2,1 
Notas dos filmes com sem participação da Globo Filmes 
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As notas para os filmes da Globo Filmes que foram avaliados pelos dois jornais 

coincidiram, com exceção do filme "Xuxa e o tesouro da cidade perdida” que O Globo 

avaliou mais positivamente do que o outro jornal escolhido para a análise. Assim, a nota 

média do Globo foi de 2,8 para os filmes da Globo Filmes e 3,2 na Folha, portanto O Globo 

avaliou melhor os filmes da Globo Filmes. 

 

Nota 
FILME O Globo Folha S. Paulo 

Xuxa e o tesouro da cidade perdida 3 5 
Tainá 2- A Aventura 2 2 
Mais uma vez amor 5 5 
Meu tio matou um cara 2 2 
Jogo Subterrâneo 2 2 
Casamento de Romeu e Julieta 3 3 

Média 2,8 3,2 
 Notas dos filmes com participação da Globo Filmes 

 

Ficou claro no decorrer da pesquisa que há publicidade apresentada em forma de 

notícias realizadas principalmente na ocasião de lançamentos dos filmes. Adorno e 

Horkheimer, ao analisarem a indústria cultural, descreveram também a forma automática e 

pouco crítica como os bens culturais são consumidos pois “até mesmo os distraídos vão 

consumi-los alertamente” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.119). Sob este ângulo, ao ler 

uma notícia, um artigo num jornal sobre determinado bem cultural, no caso um filme, ou 

verificar no rating as avaliações de diversos filmes, o público pode distraidamente consumir 

este bem. Ainda segundo os autores, a indústria cultural provoca uma necessidade no público 

de consumo, no caso do cinema, de assistir determinado filme, visto que  

 

[...] ao invés do prazer, o que se busca é assistir e estar informado, o que se 
quer é conquistar prestigio e não se tornar um conhecedor. O consumidor 
tornar-se a ideologia da indústria da diversão, de cujas instituições não 
consegue escapar. É preciso ver Mrs. Miniver, do mesmo modo que é 
preciso assinar as revistas Life e Time. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985 
p.148). 
 

O rating é publicado diariamente no espaço dedicado à programação das salas de 

cinema enquanto as críticas dos filmes são publicadas uma única vez e especificamente nos 

cadernos de cultura. Devido a esta maior freqüência de publicação do rating a probabilidade 

de um leitor acessar o rating é maior do que a de ele ler um artigo sobre determinado filme. O 
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rating também é apresentado de uma maneira que possibilite uma consulta prática e rápida e o 

tempo de leitura é menor quando comparado ao de uma crítica ou resenha. No caso de O 

Globo o rating é chamado de “O bonequinho viu”, pois as avaliações são representadas por 

imagens de um boneco em diferentes posições na cadeira do cinema, demonstrando a reação 

do telespectador com relação ao filme. Durante nossa pesquisa levantamos a hipótese de que  

o rating é a forma mais rápida e prática de consulta e a que baliza a maior parte dos leitores na 

escolha entre assistir um ou outro filme e que, portanto, a decisão do leitor sobre que filme 

assistir se dá possivelmente menos em função da crítica publicada nos jornais, e mais em 

função do rating. Os leitores que se baseiam nas avaliações de O Globo, sistematicamente 

serão informados que os filmes da Globo Filmes são mais recomendados (têm melhor 

avaliação) do que os filmes de outras produtoras.  

.A cobertura dada pelo jornal O Globo ao filme "O casamento de Romeu e Julieta" 

(Globo Filmes) também é um exemplo deste “consumo distraído”. A crítica publicada em O 

Globo em 18/03 não foi favorável. Ela ocupou 40 cm de coluna, sendo somente 20 cm de 

texto e os outros 20 cm dedicado a uma foto. Porém, dois dias antes, o filme foi assunto de 

duas notas na coluna social de Anselmo Góis sobre a festa de lançamento, a chamada pré-

estréia. Em 19/01 foi publicada uma outra nota na mesma coluna. A soma das notas dá 33 cm 

de coluna. Adorno e Horkheimer, ao tratar da dominação das massas por meio da indústria 

cultural, apontaram o papel do mito do sucesso, que no caso do cinema se explicita nas 

colunas sociais.  

Assim como os dominados sempre levaram mais a sério do eu os 
dominadores a moral que eles recebiam, hoje em dia as massas logradas 
sucumbem mais facilmente ao mito do sucesso do que os bem-sucedidos. 
Elas têm os desejos deles. Obstinadamente, insistem na ideologia que os 
escraviza. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985 p.125). 

 

As notas apresentam um “universo de famosos”, que desperta no público o desejo de 

participar e estar presente na festa de lançamento como um dos astros, diretores e atores. 

Contudo, o público não pode participar pessoalmente da festa, sua participação só é possível 

assistindo ao filme. É assim que ele pode se sentir parte do “grande evento” de lançamento. A 

publicidade desperta a atenção para o filme como um acontecimento social fazendo assim sua 

promoção. 

Também em 16/03 foi publicada uma reportagem de destaque (acima da dobra e com 

148 cm) sobre o ator principal, Marco Ricca. Era destacada a carreira do ator e citava várias 

vezes “O casamento de Romeu e Julieta”. O contexto era o lançamento como ponto 

culminante da carreira do ator. Além de 7 cm do texto principal tratarem do papel de Marco 
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Ricca , havia um box de 23 cm que tratava do filme como a “esperança” de uma grande 

bilheteria no cinema nacional para este ano. O box o apontou como o “redentor do cinema 

nacional”, o qual não vinha tendo grandes bilheterias neste ano. Desse modo, o que parecia 

ser uma matéria sobre a carreira do ator, teve 55% do espaço ocupado pelo filme (30 cm de 

texto e uma e um foto de divulgação de 52 cm). A reportagem destaca a “maturidade do ator 

no cinema”. “O casamento de Romeu e Julieta” é ”vendido” na reportagem, que deveria tratar 

sobre a carreira do ator principal, como um blockbooster(3), cuja expectativa de público seria 

mais de um milhão de pessoas, elevando – o a um acontecimento de grande repercussão 

(possivelmente a maior bilheteria do ano). Esta abordagem procura criar no público a 

necessidade de assisti-lo, aproximando-se de uma peça publicitária. 

Na cobertura geral, o espaço usado para a critica especializada é menor do que o das 

notas sobre a sua pré-estréia, menor do que o box publicado dias antes e menor do que a 

matéria sobre o ator. 

 

5. Considerações Finais 

A comparação da cobertura dada ao cinema nacional entre os dois jornais mostrou 

evidências em dois pontos do favorecimento que O Globo dá aos filmes com participação da 

produtora Globo Filmes. O primeiro é a publicação proporcionalmente maior de matérias de 

filmes com o rótulo Globo Filmes em espaço privilegiado (acima da dobra). O segundo ponto, 

no qual fica mais nítido o favorecimento, é encontrado na comparação das avaliações do 

rating dos dois jornais para os filmes brasileiros em cartaz durante o período da pesquisa. Este 

favorecimento se deu pela desqualificação que O Globo faz aos filmes sem participação da 

produtora dando sistematicamente notas piores a estes. Sob esse ponto de vista, no que diz 

respeito ao cinema nacional, o jornal O Globo favorece os filmes da produtora da mesma 

empresa. 

O favorecimento pode ser evidenciado pela forma como O Globo organiza 

internamente a cobertura dos filmes da produtora. O exemplo utilizado é o do filme "O 

casamento de Romeu e Julieta" (Globo Filmes). Apesar da critica ser desfavorável em alguns 

aspectos, o jornal deu muito mais espaço para a promoção, por meio de notas, anúncios e 

fazendo gancho no que seria uma matéria sobre o ator principal. A cobertura apresenta o filme 

como um acontecimento, um evento imperdível e assim atua como ferramenta de publicidade. 

A cobertura de O Globo para o cinema nacional se dá preferencialmente nas notas, 
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representando 28,9% de todo o material analisado. É justamente nas notas que se dá à 

transformação a dos filmes em eventos. 

O favorecimento de O Globo à produtora Globo Filmes não é explicito no espaço e no 

número de matérias publicadas. No entanto, a realidade se esconde nas entrelinhas, na forma 

de tratar os filmes da produtora como eventos - dando mais espaço para as notas sociais e 

matérias “favoráveis” e menos para as críticas - e nas avaliações do rating, sempre 

desfavoráveis às outras produtoras. 
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