Coleção de livros "Cinema no Mundo: Indústria, Política e Mercado"
O leitor que acompanhará este panorama sobre o cinema mundial certamente se perguntará:
“Por que a Sony Brasil está envolvida em um projeto como este?” Ora, porque tudo o que
envolve o mundo do cinema tem a ver com a Sony.
Desde sua fundação, a Sony vem criando mercados e propondo novos estilos de vida,
oferecendo ao seu público a oportunidade de criar, realizar e eternizar sonhos. E o cinema,
entre outras coisas, é sonho. Sonho e realidade. Este é o universo em que nossa empresa
trabalha, sempre com tecnologia e inovação, a fim de inventar produtos e incentivar ações
culturais, sociais e ambientais que ajudem o homem a viver melhor.
O cinema reflete todas as dimensões do ser humano. É entretenimento e sonho; discute
temas universais, como a miséria, a guerra, a degradação do meio ambiente, a diversidade
cultural, a busca da felicidade etc.
Como prova de nossa preocupação com a responsabilidade social, a Sony Brasil esteve
envolvida com o restauro da Casa das Rosas, em São Paulo; participa do Instituto Criar de
TV e Cinema, organização não-governamental cujo objetivo é apresentar o universo das
profissões técnicas da televisão e do cinema aos jovens de baixa renda; patrocina o Prêmio
Construindo a Nação, criado pelo Instituto da Cidadania, com o intuito de estimular entre
os estudantes a consciência da cidadania.
Na área de meio ambiente, a Sony Brasil é pioneira na prática da ecoeficiência, quer dizer,
uma união entre a inovação tecnológica ambientalmente responsável e a preservação das
condições vitais para as próximas gerações.
Assim, como conseqüência natural desse compromisso com a sociedade brasileira, e por
participar da cadeia produtiva cinematográfica e audiovisual na África, América Latina,
Ásia, Estados Unidos e Europa, a Sony Brasil não poderia deixar de patrocinar a coleção
Cinema no mundo: indústria, política e mercado. Trata-se de obra pioneira em língua
portuguesa, uma valiosa contribuição para o entendimento e desenvolvimento da indústria
cinematográfica entre nós.
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