
Salas de cinema podem virar mídia direcionada 
 
As salas de cinema podem se tornar meios de veiculação de conteúdos direcionados a nichos. 
É o que se concluiu no debate sobre novas tecnologias e mercado digital, que aconteceu nesta 
quinta, 28, no Rio de Janeiro. Segundo David Tames, do Massachusetts Institute Technology, 
há um público grande para filmes de nicho, mas falta um modelo de negócios para viabilizar a 
distribuição deste conteúdo. 
 
Para Fábio Lima, diretor operacional da Rain Network, isso é possível com o aumento do 
volume de títulos em cartaz nos complexos cinematográficos. "Ao ter acesso a mais títulos, o 
consumo migra do 'hit' para o nicho e o nível de satisfação do consumidor tende a aumentar", 
defende. Mas, para ele, isso só seria possível com a exibição e distribuição digital de filmes. 
Lima citou os números de distribuição no Brasil em 2005: 60% dos títulos lançados foram 
independentes, mas representaram apenas 14% do market share da bilheteria. "O filme de 
nicho não consegue fazer uma grande bilheteria no primeiro fim de semana para justificar sua 
permanência nas salas por mais tempo, e acaba saindo de cartaz. Ele precisaria ficar mais 
tempo em cartaz para atingir todo o seu público", afirma. Por isso, em sua opinião, a exibição 
digital é tão importante, já que permite uma programação mais flexível nas salas de cinema. 
Ou seja, não dependendo do custo da película, é possível manter um filme em cartaz por um 
período mais longo, mas com horários mais restritos de exibição.  
 
Lima citou exemplo de um complexo com seis salas no Rio de Janeiro que, durante um mês, 
manteve blockbusters em cinco salas, com uma sala dedicada para cada título. A sexta sala, 
que foi a que teve a melhor ocupação no período (37% dos lugares ocupados, bem acima da 
média nacional de 25%), exibia intercaladamente quatro filmes pequenos, entre eles dois 
documentários. Fernando Lauterjung, do Rio de Janeiro - TELA VIVA News 
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