
Safra de filmes
compromete bilheteria
Apesar da queda registrada no primeiro semestre, cresce o número de salas de exibição
e meio ganha força como mídia nas capitais e no interior a partir do avanço do cinema digital

A indústria do cinema deve-
rá enfrentar neste ano a primei-
ra queda de público desde a re-
tomada do setor, em 1997, quan-
do começaram a desembarcar
no País empresas estrangeiras,
como a Cinemark, responsável
pelos primeiros multiplex - sa-
las amplas e confortáveis, em
shopping centers, com som e
imagem de alta qualidade. O
principal motivo apontado para
a perspectiva de redução na
quantidade de ingressos vendi-

dos é a qualidade da safra de fil-
mes. Mas há, especialmente fora
dos grandes centros, quem atri-
bua parte da culpa à atual regu-
lamentação do setor.

A boa notícia, por ora, é a
expansão da publicidade nas
telas e o crescimento do núme-
ro de salas, que devem passar
de 2 mil pela primeira vez des-
de 1981. Com a disseminação
de novas tecnologias, como
projetores digitais e multimídia
LCD, exibidores com operações

no interior vêm conseguindo
oferecer preços mais acessíveis
e atrair anunciantes locais, re-
forçando o caixa de suas opera-
ções. De acordo com o Mídia
Dados, publicação do Grupo de
Mídia São Paulo, em 2004 78%
das l .997 salas brasileiras veicu-
lavam comerciais. Mas, em de-
corrência dos custos das cópias
em película, as verbas se con-
centravam em grandes centros.

Empresas especializadas na
venda de mídia em cinemas

também crescem na esteira da
valorização do meio, que come-
ça, em 2005, a ser monitorado
pelo Projeto Inter-Meios. Para
André Porto Alegre, diretor ge-
ral da Promocine -- empresa
responsável pela publicidade
nos cinemas do Grupo Severia-
no Ribeiro —, o interesse é re-
flexo da retomada do setor e
dos esforços de profissionaliza-
ção da atividade. A veiculação
de comerciais em cinemas exis-
te no Brasil há 25 anos, mas de-

clinou fortemente no início da
década passada, no auge da cri-
se da indústria. O executivo
ressalta que, com a abertura de
salas mais modernas a partir de
1997, os cinemas tornaram-se
uma opção mais atraente de en-
tretenimento, fato percebido
pelo mercado anunciante.

Recentemente, as três mai-
ores empresas do segmento
(Promocine, Rain Networks e
Kinomaxx), donas de cerca de
75% mercado, contrataram



executivos de veículos de co-
municação e agências de publi-
cidade para estreitar o relacio-
namento com anunciantes. O
próprio André Porto Alegre, ex-
Energia Y&R, é um exemplo.
Segundo ele, os resultados têm
sido tão favoráveis que, em bre-
ve, o trio deverá apresentar a
membros da Associação Brasi-
leira de Anunciantes (ABA) as
vantagens e possibilidades
abertas pela mídia cinema.

No ano passado, o primeiro
após o processo de reestrutu-
ração iniciado em 2003, a Pro-
mocine cresceu 83% em fatu-
ramento. "Foi um ano bom, mas
a base de comparação era fra-
ca", destaca. Para 2005, a em-
presa trabalha com perspecti-
va de faturar R$ 6,5 milhões,
23% mais que em 2004. No pri-
meiro trimestre, as vendas so-
maram R$ 1,3 milhão, dos quais
de 85% a 90% com a veicula-
ção de comerciais e o restante
com ações promocionais.

Responsável pela publicidade
nas salas da Cinemark, da UCI e
do Grupo Hoyts, a Kinomaxx
também tem boas perspectivas.
Nos primeiros três meses do ano,
a empresa registrou crescimen-
to de 35% nas vendas em rela-
ção ao mesmo período de 2004,
alcançando R$ l ,5 milhão — 77%
em mídia de tela e 23% em ações
promocionais. Nas cerca de 430
salas em que atua, em 12 Esta-
dos, a expectativa é de faturar
15% mais que e 2004.

Adriana Cacace, diretora de
marketing da Cinemark, diz
que a publicidade no cinema
tem ganhado credibilidade e já
é parte importante do fatura-
mento. Pesquisa encomendada
pela Kinomaxx à Datafolha em
2004 indica que 42% das pes-
soas que freqüentam cinemas
se recordam dos comerciais
vistos nas telas e os associam
a marcas famosas.

Fora dos grandes centros, a
publicidade também vem ga-
nhando terreno. Empresas como
a B2 Multimídia, sediada em Foz
do Iguaçu (PR), começam a bus-
car parceria com redes de cine-
mas oferecendo-se para instalar
projetores e comercializar publi-
cidade. No caso da B2, a princi-
pal parceria foi fechada em mea-
dos do ano passado com a rede
gaúcha Arcoíris, quarta maior
exibidora do País em número de
salas (93) em 2004.

A empresa já atuava com
projetores multimídia LCD há
cerca de três anos em quatro
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salas do Iguaçu Boulevard, em
Foz do Iguaçu. Com a parceria,
entrou também em mais quatro
em Cascavel (RS) e planeja para
este ano o lançamento nas salas
da Arcoíris em Itajaí, Balneário
Camboriú e Joinville, todas em
Santa Catarina. "O cinema é um
veículo alternativo que está ga-
nhando força rapidamente por-
que atrai um público muito qua-
lificado. Crescemos cerca de
20% mês a mês e esperamos ter-
minar 2005 com crescimento
real de 30%", diz Bruce Brusso-
lo, diretor da B2.

A Sala 3, que representa a
Cinematográfica Araújo no inte-
rior de São Paulo, comemora os
resultados obtidos na região. O
faturamento publicitário no pri-
meiro semestre de 2005 foi 50%
acima do registrado no mesmo
período do ano passado. O dire-
tor comercial Federico Lancieri
comenta que a empresa adotou
postura mais agressiva no mer-
cado e agora colhe resultados.
"Trata-se do segundo maior mer-
cado consumidor do país e os
anunciantes perceberam que
precisam levar as grandes cam-
panhas para lá também", avalia.

TROPEÇO NA RETOMADA
No que diz respeito à bilhe-

teria, apesar de muitos acredita-
rem em uma retomada no segun-
do semestre, os lançamentos dos
primeiros meses do ano deverão
dificultar a repetição dos percen-
tuais de crescimento de anos
anteriores. José Carlos de Olivei-
ra, diretor geral de cinema da
Warner Bros., contextualiza o

problema argumentando que a
indústria cinematográfica vive de
ciclos. Quando há uma boa safra
de filmes, com forte apelo ao pú-
blico, a tendência é de que o ano
seja bom para o setor. Mesmo
com grandes lançamentos pro-
gramados para o segundo se-
mestre, como Batman, A Fan-

tástica Fábrica de Chocolates, A
Ilha e Harry Potter e o Cálice de
Fogo, o executivo acredita que
a expansão será menor. "O iní-
cio do ano foi meio morno. Nos-
sa meta agora é repetir os nú-
meros de 2004", diz.

Para Pedro Butcher, editor
da Filme B, empresa especi-

alizada em números do setor, o
fraco desempenho da atual sa-
fra está ligado à inadequação
dos filmes a realidades de mer-
cados distintos, e não à quali-
dade deles. Como exemplo, cita
o fato de Star Wars e Shrek te-
rem mais apelo, proporcional-
mente, nos Estados Unidos do
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Brussolo: parceria com redes de cinemas

que no Brasil. Já com Homem-
Aranha acontece o contrário.
"Essa queda acontece em um
contexto de crescimento.
Como a indústria nacional ain-
da não é forte o suficiente para
fazer um Carandiru por ano,
nós dependemos muito de Ho-
llywood", afirma o editor, lem-
brando que o número de salas
de cinema deve crescer.

Em 2003, por exemplo, ano
de boa safra de filmes nacionais
e estrangeiros, a quantidade de

ingressos vendidos superou a
casa de 100 milhões pela pri-
meira vez desde a década de 80
- dados da Filme B. Naquele

ano, Carandiru, lançado pela
Colúmbia, atraiu mais de 4,6
milhões de espectadores. Lis-
bela e o Prisioneiro, da Fox, e
Os Normais, da Lumiere, leva-
ram cerca de 3 milhões aos ci-
nemas cada um. Entre os inter-
nacionais, Todo Poderoso, Ma-
trix Reloaded e Procurando
Nemo, respectivamente de Co-
lúmbia, Warner e Buena Vista,
encostaram nos 5 milhões de
ingressos vendidos. Em 2004, o
desempenho foi semelhante,
com quase 115 milhões de pa-
gantes. "Neste ano, até agora,
apenas dois filmes (Os Incríveis
e Constantine) superaram os 2
milhões de ingressos. No ano
passado foram pelo menos 15 tí-
tulos. Pela primeira vez, em cin-
co anos, estamos tendo algum
problema com público", diz
Adriana Cacace, da Cinemark.

Em conseqüência do fraco
desempenho no primeiro semes-
tre, a executiva estima que a

companhia deverá manter em
2005 o mesmo faturamento de
2004. Mesmo assim, ela afirma
que a rede abrirá 16 novas salas
(oito na capital paulista e oito em
Natal, no Rio Grande do Norte)
e também estuda a possibilida-
de de inauguração de outras 16,
metade em Vitória (ES) e meta-
de em São Paulo (no Shopping
Eldorado). "Não sabemos ainda
se faremos a inauguração no fi-
nal deste ano ou no início do pró-
ximo", diz.

Na sua opinião, o Brasil é o
foco principal de expansão da
Cinemark na América Latina, e
deverá continuar a se expandir
no ritmo de quatro a cinco com-
plexos anuais num futuro próxi-
mo — cada complexo tem em
média oito salas. Em 2004 a com-
panhia entrou em praças impor-
tantes, como Belo Horizonte, fe-
chando o exercício com 305 sa-
las e mais de 26,9 milhões de in-
gressos vendidos (respectiva-
mente 15,3% e 23,5% do total
nacional). A cada lançamento, a
empresa estima que traga para o
mercado entre 800 mil e 900 mil
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novos expectadores por ano.
Para Luiz Gonzaga Assis de

Luca — diretor de relações ins-
titucionais do Grupo Severiano
Ribeiro, segunda maior rede de

cinemas do País —, 2005 não
está sendo bom. "Ao contrário
do que aconteceu nos últimos
quatro anos, a produção está
fraca. Com isso, o público deve
cair entre 4% e 5%, a não ser
que tenhamos alguma surpresa
no segundo semestre. No inte-
rior a situação é mais difícil por-
que os cinemas vivem de block-
busters", avalia.

Depois de uma forte expan-
são em 2003, o grupo manteve
o número de salas estável em
2004. Para 2005, os planos são
de abertura de novas salas em
Osasco e talvez em Nova Amé-
rica (RJ). Para os próximos dois
anos, o grtipo tem salas em
construção nos shoppings
cariocas do Leblon, Tijuca, Rio
Sul e Norte, além de um multi-
plex com sete ou oito salas em
Belém do Pará.

Mário Luis dos Santos, dire-
tor da rede gaúcha Arcoíris Ci-
nemas, conta que 2005 tem sido
o oposto de 2003, considerado
um ano fantástico. "A Filme B
fala em queda de 20% na ven-
da de ingressos, mas acredito
que o percentual possa ser mai-
or, porque não estão contando
a abertura de novas salas", diz.
"É um cenário preocupante. Te-
mos uma safra ruim de filmes,
num momento em que muitas
empresas exibidoras investiram
muito em expansão e estão des-
capitalizadas", completa.

Acreditando em uma reto-
mada firme do setor, nos últimos
dois anos e meio, a Arcoíris abriu
36 novas salas. Atualmente, tem
93, com as quais opera em 34
shopping centers, em seis Esta-
dos — Santa Catarina, Rio Gran-
de do Sul, Paraná, São Paulo,
Ceará e Distrito Federal. "Cru-
zada não respondeu. Depois de
Star Wars poderemos avaliar se
o problema é a falta de conteú-
do ou a economia nacional mes-
mo", diz Santos.

Sediada em Botucatu, no in-
terior de São Paulo, a Moviecom



Cinemas, quinta maior exibido-
ra do País, vive drama seme-
lhante. João José Passos Neto,
sócio-diretor da empresa, diz
que a queda no movimento vem
desde meados do ano passado.
No entanto, como o primeiro se-
mestre de 2004 foi muito bom,
o impacto foi minimizado. Em
2005, porém, a tendência de re-
tração se manteve e as vendas
registradas.até agora são entre
15% e 20% menores que no
mesmo período de 2004.

Passos Neto atribui o proble-

ma a três fatores. A safra de fil-
mes, considerada fraca, a falta
de dinheiro no bolso de poten-
ciais clientes e a atual regula-
mentação do setor, que impõe
cotas de tela aos cinemas para
exibição de filmes nacionais e
obriga as empresas a vender
entradas pela metade do preço
para estudantes e idosos. "Cer-
ca de 60% dos ingressos hoje são
vendidos pela metade do preço
e nem sempre temos uma boa
safra de filmes nacionais capaz
de atrair o público", conclui.

Neste ano a empresa tem planos
de abrir cinco salas em Boa Vis-
ta (RR), ampliando sua rede de
82 para 87 unidades.

Terceira maior exibidora do
País em número de salas (111),
a UCI limitou-se a informar, por
meio de sua assessoria de im-
prensa, que os planos da rede
para 2005 estão voltados para ex-
celência no atendimento e refor-
ço da estrutura já existente. No-
tícias veiculadas na imprensa, no
entanto, especulam sobre a ven-
da da empresa no Brasil. Moviecom: cerca de 60% dos ingressos vendidos pela metade do preço

Fernandes: bases mais sólidas de discussão

Indústria quer redução de impostos
jeto original da Agência Na-
cional do Cinema e do Au-
diovisual (Ancinav), repre-
sentantes dos mais diversos
segmentos da indústria pre-
param-se agora para apre-
sentar novas propostas ao
governo, sob o guarda-chu-
va do Fórum do Audiovisual
e do Cinema (FAC), entida-
de que agrega empresas das
áreas de produção, infra-es-
trutura, tecnologia, opera-
ção, distribuição, programa-
ção e exibição de cinema,
rádio, publicidade, vídeos
domésticos, televisão aber-
ta e por assinatura. "Rece-
bemos uma série de suges-
tões e faremos, em breve,
uma reunião para discuti-
las, antes de apresentá-las
ao governo", diz Roberto
Farias, coordenador geral
do conselho deliberativo da
FAC, criada em novembro
do ano passado.

Segundo o dirigente, de-
verão entrar em pauta des-
de a redução de impostos in-
cidentes sobre a cadeia pro-
dutiva (PIS, Cofins, impos-
tos sobre a importação de

equipamentos, entre outros)
até ações de divulgação da en-
tidade. A primeira das reuniões
deverá ser restrita ao corpo de
conselheiros. A segunda, mais
ampla, a todos os representan-
tes. Mas ainda não há data fi-
xada para nenhuma delas. Mui-
tos dos membros, no momento
de realização desta reporta-
gem, ainda não haviam voltado
do festival de cinema de Can-
nes. "Todas as preocupações e
propostas dos membros da FAC
serão discutidas. Assim que as
discutirmos, as encaminhare-
mos ao governo", diz Farias.

Executivos e empresários
do segmento exibidor ouvidos
pela reportagem foram unâni-
mes. A decisão do governo de
retirar a proposta inicial da
Ancinav foi acertada e deve
permitir a discussão de medi-
das para o desenvolvimento da
indústria sobre bases mais só-
lidas. "O governo percebeu que
estava colocando o carro na
frente dos bois, discutindo a re-
gulamentação do setor fora da
lei geral de telecomunicações",
diz Valmir Fernandes, presi-
dente do Cinemark. "Somos
partidários da exibição de fil-

mes nacionais, mas não por de-
creto", afirmou Mário Luiz dos
Santos, diretor da rede gaúcha
Arcoíris Cinemas. "A taxação
de cópias prejudicaria princi-
palmente os cinemas do interi-
or, os quais já recebem poucas
cópias no momento dos gran-
des lançamentos, que realmen-
te atraem público aos cine-
mas", completa João José Pas-
sos Neto, sócio-diretor da Mo-
viecom Cinemas.




