
mercado 

Cinema      em     queda
Rioseminars discute a má performance da bilheteria em 2005.

A
exibição cinemato-
gráfica sofreu uma
queda de bilheteria
significativa em 2005.
Nos debates do

Rioseminars, do Festival do Rio, no
final de setembro, distribuidores e
exibidores discutiram as causas e os
efeitos desta queda. Uma única boa
notícia veio para o mercado: o DVD
conseguiu, aparentemente de forma
definitiva, reerguer o mercado de
home video.

A redução na bilheteria em 2005
varia entre 20% e 25% em relação a
2004. Distribuidores independentes
e das majors procuraram amenizar
os efeitos da queda, dizendo que
"estamos em um período de ajuste
do mercado"como afirmou Marcos
Oliveira, da Fox. Mas a grande
culpada da queda, na visão dos
distribuidores, foi uma "crise criativa"
Segundo o distribuidor e exibidor

André Sturm, a única variável que houve
de um ano para o outro foram os títulos
lançados."Todos os blockbusters de 2005
cumpriram com a expectativa"justificou,
lembrando que a redução na bilheteria já
era esperada. Marco Aurélio Marcondes,
do consórcio Europa/MAM, concordou:"A
queda na bilheteria é um fenômeno
mundial" Para ele, Hollywood, o principal
fornecedor, está em crise. E
isso afetaria na bilheteria
inclusive dos filmes
nacionais.

Segundo Marcos Oliveira,
o Brasil é um grande
consumidor de audiovisual,
mas ainda precisa saber

" A queda na
bilheteria é um

fenômeno mundial."
Marco Aurélio Marcondes, do

consórcio Europa/MAM

desenvolver mais e melhor os filmes
como produtos."A força de um
mercado está diretamente
relacionada à qualidade das
produções locais"explicou.

Que Hollywood teve uma safra
mais pobre em 2005, não há dúvidas.
Resta saber se isso afeta realmente a
bilheteria dos filmes nacionais. O

longa "Dois Filhos de
Francisco"se cumprir
com as atuais
expectativas dos
produtores, de atingir
um público de 4,5
milhões de pessoas,
será o filme mais visto
nas salas brasileiras em
2005, passando o atual
blockbuster número 1,
"Os lncríveis"que fez
um público de 4,28
milhões, segundo
dados do boletim Filme
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B. O longa nacional, vale
lembrar, já ultrapassou a
linha dos 3 milhões de
espectadores.

Enquanto os
distribuidores
procuraram amenizar a
crise por que passa o
cinema, os exibidores
foram mais dramáticos,
apontando vários
problemas porque
passa o setor. Entre eles,
conforme numerou o
presidente da Cinemark no Brasil,
Valmir Fernandes, estão a pirataria; a
redução da janela de exibição, que
poderá cair"para três ou quatro
semanas"; a meia entrada para
estudantes;"a cobrança
inconstitucional do Ecad";e a
"pesada regulação"Fernandes
também relacionou o crescimento
do parque exibidor ao
fortalecimento da cinematografia

" A única variável de
2004 para 2005 foram
os títulos lançados"
André Sturm,da Pandora

para que possa
regulamentar o setor"disse,
rebatendo as críticas de
Valmir Fernandes pela ação
do MinC e da Ancine.

Potencial
Essa queda na bilheteria

não deve apresentar uma redução
significativa no crescimento do número de
salas no Brasil em curto prazo, uma vez que
a construção de um multiplex, do projeto à
inauguração, leva pelo menos dois anos. Se
houver reflexos, serão sentidos somente em
2007 ou 2008. Há quem defenda que a má
performance da bilheteria em 2005 tenha
afetado o aumento no crescimento do
número de salas previsto para começar
este ano, com a criação da linha de crédito

anos e que quase 70 shoppings
deverão trocar os pequenos cinemas
por multiplex.

Para ele o problema está na
concorrência que o crescimento irá
gerar, trazendo, na sua visão, uma briga
de preços. Além disso,"a distribuição
não poderá atender a esse
crescimento''A solução apontada por
Gonzaga foi o incentivo ao aumento
da freqüência do público nas salas.

De vento em popa
Em um "raio X" do mercado

brasileiro de home video,
distribuidores filiados à UBV (União
Brasileiro do Vídeo) mostraram a
importância do DVD na recuperação
de um mercado que caminhava para
uma forte crise. Comparando as
estimativas do mercado de home
video para 2005 com a realidade de
1997, é evidente a empolgação do
setor com os discos de vídeo. Em 1997
ainda não eram produzidos DVDs no

A REDUÇÃO NA BILHETERIA EM 2005 VARIA ENTRE 20% E 25% EM RELAÇÃO A 2004

nacional."O sucesso dos filmes tem
que ser medido por suas
performances no mercado, não por
prêmios em festivais"disse.

Assim como a redução do tempo
de janela, a meia entrada para
estudantes é apontada pelos
exibidores como um dos piores
problemas do setor. Em ambos os
pontos, cobraram medidas
regulatórias para resolver o
problema. João José Passos Neto, do
Grupo Passos, cobrou a extinção ou,
pelo menos, a diminuição dos
descontos concedidos aos
estudantes."Dois terços dos
ingressos vendidos são de meia
entrada"justificou.

O presidente da Ancine, Gustavo
Dahl,que estava presente na platéia,
afirmou que o problema da meia
entrada só poderia ser resolvido pelo
Legislativo, que não tem interesse
em "um projeto impopular"Sugeriu
ainda que a questão fosse levada ao
Supremo Tribunal de Justiça."Ou
então, vamos fortalecer a Ancine

no BNDES para reforma e construção de
salas de cinema.O fato é que, para o
pequeno e médio exibidor, não é momento
para investir ou contrair novas dívidas.

Luiz Gonzaga de Luca, do Grupo
Severiano Ribeiro, acredita que o número
de salas ainda crescerá muito. Segundo
ele, 66% dos "shoppings nobres" têm
cinemas, mas apenas 18% têm multiplex.
"Com o multiplex, o cinema deixou de ser
um mal necessário dentro dos shoppings"
explicou, comparando as antigas salas
com a área de serviços
existentes em muitos
shoppings, abrigando
sapatarias, entre outros.
Gonzaga afirmou que devem
surgir 42 novos multiplex
nas capitais em dois ou três

"Devem surgir 42
novos multiplex nas
capitais em dois ou

três anos."
Luiz Gonzaga de Luca, do grupo

Severiano Ribeiro

Brasil, e foram distribuídas 3,5 milhões
de fitas VHS para sell thru e locação. As
previsões para 2005 apresentadas por
Wilson Cabral, da Columbia, são de
que sejam distribuídos 1 milhão de
fitas VHS e 25 milhões de DVDs,
somente das afiliadas da UBV (são, no
total, 14 distribuidoras).

Como explicou Cabral no evento, o
DVD trouxe para o mercado de home
video, além de produções televisivas, o
relançamento de títulos antigos."Em

2005, serão lançados
1,1 mil títulos"contou.

O principal desafio
apontado por Wilson
Cabral para o setor de
home video é o
combate à pirataria.
Entre as novas
oportunidades
apontadas por ele,
estava a redução do
tempo de janela
exclusiva para cinema.
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