
Universal Studios 

 

 

A Universal Studios (também 

chamado de Universal Pictures 

ou Universal City Studios) é 

uma subsidiária da NBC 

Universal e considerado um dos 

grandes estúdios de cinema 

americanos, localizado na 

Universal City, município de 

Los Angeles. A Universal 

Studios foi criado em 1912 por 

Carl Laemmle, com a junção de 

sua empresa IMP com várias 

outras, dentre as quais estavam a 

Bison 101, a Nestor e a Powers. 

Em 1915, surgiu a Universal City, no vale de San Fernando, na Califórnia, totalmente 

equipada para filmagem de cenas interiores e exteriores. 

Várias estrelas começaram a sua carreira na Universal City, entre elas estão Rodolfo 

Valentino e Wallace Reid, o realizador Erich von Stroheim, onde realizou seus maiores 

sucessos, assim como Irving Thalberg, que seria mais tarde um dos principais 

responsáveis pela "época de ouro" da Metro-Goldwyn-Mayer, e Harry Cohn, mais tarde 

diretor da Columbia Pictures. 

No começo da década de 30, o estúdio ganhou destaque devido a filmes como All Quiet 

on the Western Front e ao sucesso dos filmes de terror protagonizados por Boris Karloff 

e Bela Lugosi, entre outros. Porém, em meados da década, a empresa entrou em 

dificuldades monetárias, sendo salva por uma série de musicais protagonizados por 

Deanna Durbin. Voltou a fazer sucesso nas décadas de 40 e 50. 

Em 1946, uniu-se a International Filmes e, nos seis anos seguintes, o estúdio passou a se 

chamar Universal International. Após o estúdio ser adquirido pela Decca Records, 

começou a produzir filmes de alta qualidade. Com isso, começaram a ser produzidos 

vários dramas de Douglas Sirk, e depois dramas românticos protagoniuzados por Doris 

Day e Rock Hudson. 

Em 1990, a grande empresa Matsushita adquiriu a MCA, Inc. Após os primeiros anos, 

ela acabou sendo vendida para o canal NBC, uma subsidiária da General Electric. 

Atualmente, ela mantém uma parceria com a Rede Record 
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