
Brasil, um país sem tela
O setor de exibição lentamente vai se recuperando,
só este ano estão previstas mais 108 salas, mas o
aumenta é pouca para atender a demanda do mercado

Por Júlio Bezerra

A pergunta é frequente. Como pode o Brasil, com um mercado a ser explorado", completa Luiz Gonzaga de Luca, diretor de relações

audiovisual vigoroso e reconhecido internacionalmente, apresentar um

dos mais baixos índices quanto à média de habitantes por sala de cinema

e à assiduidade de sua população à elas? A resposta não é fácil. O fato é
que se em 1980 o total de ingressos vendidos foi de quase 165 milhões, em

2005 caiu para 90 milhões; se o Brasil chegou a contar com 3.276 salas de

cinema em 1975, hoje tem apenas cerca de 2.100 telas.
De acordo com o Database Brasil (realizado pelo Filme B

em conjunto com o Plantão de Rendas e o Sindicato dos

Distribuidores do Rio de Janeiro), o país lista um total de
454 municípios com cinema.

"A instabilidade do mercado, por um lado, é mundial

e sempre acontece, de tempos em tempos. Cinema é
sinônimo de mercado osci lante, pois varia de acordo

com o acerto dos grandes títulos em produção, os quais,
por sua vez, estimulam o grande público a freqüentar as

salas. O Brasil, por outro lado, continua a ser um país

sem telas e precisa, de qualquer forma, ser ocupado",
diz o diretor gera l da Embracine, Pedro Olivotto. "A

abertura de novas salas não está diretamente vinculada à

economia cinematográfica, visto que, o recuo do número

de cinemas do país, criou uma necessidade extremada.

Se confrontarmos o total de 3.600 salas existentes na

década de 70 com as 2.000 existentes hoje, constataremos

que há um grande vácuo. Principalmente, quando se
sabe que a população do país dobrou e a renda per capita deu um salto

bastante significativo. É claro que se tem que cruzar com o crescimento

de outros veículos que surgiram, mas em se tendo o cinema como a vitrine

principal do sistema audiovisual, sabemos que há um grande mercado

Valmir Fernandes, diretor geral do

Cinemark, diz que as novas salas

apenas tiram o público das antigas

institucionais do Grupo Severiano Ribeiro.

De uns anos pra cá, o setor de exibição passou por um processo de
modernização da exploração das salas de cinema, iniciada com a entrada

de grupos estrangeiros que trouxeram novas concepções e tecnologias,

fazendo reverter a tendência de decréscimo do mercado. Em 2003, 148

salas foram inauguradas. No ano seguinte, 141 novas
telas foram abertas e em 2005 outras 98 entraram em

funcionamento. No fim de abril, um levantamento realizado

pelo Filme B junto aos exibidores apontou que cerca de
108 novas salas de cinema seriam inauguradas este ano

por todo o país. A exemplo de anos anteriores, quando

as metas não puderam ser atingidas (em 2005, apenas

98 das 132 previstas foram abertas), a instabilidade do

mercado pode gerar algumas mudanças. Por enquanto,
pelo menos 32 salas já estão em funcionamento. Entre

as empresas que mais investiram estão a Embracine,

que, em fevereiro, abriu dois complexos totalizando 13

telas (oito em Brasília, cinco em Belo Horizonte), e a

Cinematográfica Araújo (que deverá expandir seu parque

com cinco salas na capital paulista, outras cinco em
Bauru, e três em Dourados, no Mato Grosso do Sul).

O Estado do Rio de Janeiro é o que mais deve crescer

esse ano, com uma previsão de 25 novas salas. Entre

elas, treze pertencem ao Grupo Estação. Até o fim do

Festival do Rio, o grupo inaugura três salas na Casa de Cultura Laura

Alvim, em Ipanema. Outras dez telas serão abertas, cinco no edifício ao
lado da estação de metro de Botafogo (que deverá ser chamado de Estação

Mandela) e cinco no Shopping da Gávea, ambos na zona sul da cidade. Ainda no
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Rio de Janeiro, o Grupo Severiano Ribeiro abriu em julho seu primeiro complexo

carioca da marca Kinoplex (que foi empregada com sucesso em Campinas,

Osasco, Vilha Velha e São Paulo), no Shopping Nova América, zona norte da

cidade. A inauguração do novo complexo no Rio também

marca o início de uma nova expansão estratégica do GSR, que

anunciou um investimento de RS 27 milhões em outros quatro

novos empreendimentos (os Kinoplex dos Shoppings Leblon,

Rio Sul, Tljuca e Norte Shopping).

Não há expansão

No entanto, Valmir Fernandes, diretor geral da Cinemark

e presidente da Assoc iação Bras i le i ra de Multiplex

(Abraplex), e Ricardo Difini Leite, diretor operacional da GNC

Cinemas e presidente da Federação nacional das Empresas

Exibidoras (Feneec), olham com bastante desconfiança para

esses números. "Não se trata exatamente de expansão,

pois estas previsões não vão se confirmar, como também

não se confirmaram as dos anos anteriores. Existem novas

salas porque o mercado imobiliário (Shopping Centers)

demanda, mas a verdade é que as novas salas estão tirando

público das antigas, pois o mercado não está crescendo, e isto é o que nos

preocupa mais", explica o primeiro. "Acho que a projeção de 108 salas a

serem inauguradas este ano está superestimada. Além disso, temos que

descontar todas as salas que estão fechando. Dos últimos anos, talvez 2006

será o com o maior número de salas que deixarão de operar. Por isso acho

que o crescimento de salas, comparado ao ano de 2005, será muito pequeno,

se é que vai haver crescimento. Hoje, cinema é um negócio rentável apenas

para multiplex de 5 ou mais salas, localizados em grandes centros urbanos.

As operações com duas ou três salas em pequenos shoppings estão com os

dias contados", acrescenta o segundo.

Os entrevistados salientam que, apesar do crescimento, o Brasil ainda

permanece muito atrás de países como a Argentina e o México, nações que

têm média de uma sala para cada 35 mil habitantes. Numa coluna publicada

no jornal "O Globo", Nilson Rodrigues, um dos diretores da Ancine, estima

que o país comporta pelo menos 5 mil salas, "número considerado satisfatório

para a dimensão do país, para o tamanho de sua população e também para

a sua auto-sustentabilidade". As principais entidades que representam o

Luiz Gonzaga de Luca, diretor de
relações institucionais do Grupo
Severiano Ribeiro, acredita que
ainda há um grande mercado a
ser explorado

setor de exibição no Brasil (Abraplex, Abracine e Feneec) concordam,

mas listam uma série de necessárias mudanças. No encerramento do 34a

Festival de Gramado, durante o tradicional encontro anual de representantes

dos principais grupos exibidores do país, foi divulgado

um manifesto trazendo as principais propostas para o

desenvolvimento e expansão de suas atividades, que hoje

ainda não atingem nem 10% das cidades brasileiras.

"O manifesto da categor ia teve como objetivo,

aproveitar o importante Festivakde Cinema de Gramado e

chamar a atenção da imprensa e do meio cinematográfico

aos graves problemas que nosso setorvem enfrentando.

Por este motivo, acho que surtiu efeito", diz Leite. "Nossa

idéia era chamar atenção para o setor mais desprestigiado

e desprotegido pelas políticas públicas. Precisamos de um

cuidado especial para a exibição. Hoje mal conseguimos

dar conta das inúmeras tentativas de retirar receitas

do setor", expl ica Fernandes. "O manifesto reflete

discussões e considerações que o setor de exibição vem

levando a diversas autoridades, como o Mine (Ministério

da Cultura), a Ancine, o Congresso Nacional, Prefeituras e

outras instituições governamentais. Nele, são destacadas

as questões que ameaçam o desenvolvimento do setor", finaliza De Luca.

Governo precisa fazer sua parte

Ancine é apresentada pelas entidades como estando restrita ao papel de

agente controlador e fiscalizador. A Feneec, a Abraplex e a Abracine pregam

um trabalho em conjunto com a agência nacional para combater os principais

obstáculos do setor. "A relação do Estado com o setor de exibição é atípica

quando confrontada com os demais setores da indústria cinematográfica.

Embora a sala de cinema seja uma atividade comercial, sofre exigências bastante

superiores do que as empresas que exploram as concessões públicas", ressalta

De Luca. Entre algumas medidas sugeridas no manifesto estão: a redução dos

impostos sobre a importação de equipamentos, disciplinar a chamada "janela

de vídeo" (respeitando limites mínimos de tempo para lançamento dos filmes nos

formatos de vídeo e DVD), e moralizar a situação das carteiras de estudante.

O ECAD também é um dos alvos dos exibidores: "O ECAD ingressa na

Justiça, contra os exibidores, para cobrar o absurdo de 2,5% da bilheteria de
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direito autoral da trilha sonora dos filmes. A sala de

cinema não escolhe a música que integra um filme,

não pode excluí-la ou substituí-la e não pode negociar

com o compositor que cedeu a música ao produtor,

por isso é injusto e arbitrário retirar da receita bruta

da operação dos cinemas valores unilateralmente

fixados pelo ECAD", sublinha Leite. "Precisamos

crescer o mercado, moralizar a questão da meia-

entrada, acabar com as cobranças indevidas do

ECAD, eliminar outros entraves: reduzir impostos

sobre importação, combater a Pirataria, preservar

tanto quanto possível a janela de vídeo. Se não houver

a conscientização do Governo sobre isso não adianta

haver mais salas e um mercado igual ou menor que

o atual", desfecha Fernandes. •

Desde maio, os cinemas filiados às três principais

entidades que representam o setor de exibição no Brasil

fornecem seus números à Ancine. Nilson Rodrigues

definiu o acordo como histórico por "inaugurar um tipo

de atenção aos exibidores seguindo o mesmo patamar

que é dispensado ao setor da produção". Perguntados

se o convênio firmado com a Ancine apontava para um

maior cuidado da entidade para com a categoria, os

entrevistados foram cautelosos, mas demonstraram

um certo otimismo. "Acho que controle de receitas

e obtenção de dados nunca representou apoio. Mas

não custa nada acreditar que pode haver mudanças",

diz Fernandes. Olivotto afirmou que é preciso mais

estímulo do poder público, mas que ainda é possível

crescer. De Luca revela considerar a Ancine um foro

de diálogo, cita as discussões sobre uma possível

maior isonomia entre os diversos setores do mercado

cinematográfico, e conclui otimista: "Parece-nos que

a expansão no número de salas continuará".

Text Box
Fonte: Revista de Cinema, ano 7, n.71, p.32-34, out. 2006.




