BRASILEIRINHAS DISTRIBUIDORA DE FILMES
CEO – CLAYTON NUNES
RUA ARAÚJO, 70 – CONJ.61
TEL.: (11) 3156-8464
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 9h ÀS 18h, SEGUNDA A SEXTA.
Fundada em meados de 1996 por Luis Alvarenga, seu antigo proprietário, a
BRASILEIRINHAS é hoje a maior produtora e distribuidora de filmes adultos do Brasil e,
constantemente, tem revolucionado o mercado erótico nacional com mais de 4 mil títulos
no acervo.
Em 2004, Alexandre Frota procurou a empresa para fazer a primeira grande produção em
filmes adultos. O resultado foi o filme Obsessão, dirigido por José Gaspar, hoje diretor do
Canal Brasil, do grupo Globosat. Obsessão revolucionou o mercado de filmes pornôs no
Brasil, colocando-o no mesmo nível de países que se constituem em grandes polos do
cinema adulto mundial, como Estados Unidos e Alemanha.
Na sequência, com estrelas do porte de Rita Cadillac, Gretchen, Vivi Fernandez, Mateus
Carrieri, Regininha Poltergeist e Leila Lopes, que já haviam feito parte das maiores
emissora de TV do Brasil, o mercado adulto deixou de ser um tabu. As grandes produções
não pararam mais e adquiriram projeção mundial, como o filme Deusa 300, inspirado no
longa 300, de Hollywood, que venceu todos os prêmios europeus e é tido como a maior
produção adulta já realizada na América Latina.
O pornô, então, tomou corpo e começou a criar suas próprias celebridades, que se tornaram
conhecidas nacionalmente e mesmo no exterior, como Kid Bengala, Monica Mattos, Bruna
Ferraz, Márcia Imperator, Fernandinha Fernandez, Júlia Paes e outros.
Em 2007, com o aumento da pirataria e o fechamento em massa das locadoras pela chegada
da rede Blockbuster ao Brasil, que não locava produtos adultos, a BRASILEIRINHAS
uniu-se a Clayton Nunes, editor de revistas e sites, atual CEO da empresa , para começar a
distribuir seus filmes encartados em publicações disponíveis em todas as bancas de jornais
do Brasil. Com preços mais populares, a estratégia tem conseguido atingir o público final.
Em 2008, a produtora lança também seus sites com filmes – hoje, os maiores do Brasil,
com mais de 5 milhões de usuário por mês. No mesmo ano, a BRASILEIRINHAS une-se à
Band para lançar o canal adulto SEXY PRIVÉ BRASILEIRINHAS, que perduraria até o
final de 2010.
Em 2012, a Brasileirinhas lança o primeiro reality show pornô semanal: A CASA DAS
BRASILEIRINHAS. Inicialmente apresentado por Alexandre Frota e hoje sob comando do
apresentador Kid Bengala, que lhe imprimiu um tom mais humorístico, o reality mostra o
dia a dia de uma atriz pornô durante 7 dias. No site, o internauta conta com interatividade
total: conversa com as atrizes via chat, assiste a tudo 24 horas por dia e assiste ao vivo a
gravação dos filmes. A Melhor atriz do mês eleita pelos assinantes e especialistas, volta no
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mês seguinte para participar da próxima produção, dando assim um tom de disputa para o
Reality Show.
Atualmente, a BRASILEIRINHAS ainda lança 4 filmes por mês em parceria com gigantes
norte-americanas como Elegant Angel, Combat Zone e outras.
Números
· A BRASILEIRINHAS vende, em média, 50 mil DVDs ao mês, com distribuição em
locadoras e bancas de jornal (dados de 2013). Para referência nos números de vendas, o
cantor Michel Teló, com o maior hit dos últimos tempos, vendeu 176 mil álbuns (dados da
ABTA);
· Os sites oficiais com conteúdo da BRASILEIRINHAS têm mais de 6 milhões de visitas
por mês e quase 10 mil assinantes, entre os principais sites do País.
www.brasileirinhas.com.br
www.acasadasbrasileirinhas.com.br
www.sexsites.com.br
www.brasileirinhashd.com.br
www.boysmania.com.br
www.porntube.com.br
www.transites.com.br
www.elassex.com.br
www.sexsitesvideo.com.br
www.sexboys.com.br
www.buttman.com.br
www.planetsex.com.br
www.amadorasvideos.com.br
www.portuguesinhas.com.br
www.brasileirinhasnet.com.br
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