
A s transformações do mercado de cinema
no Brasil a partir da entrada do capital
estrangeiro no setor da exibição vão

muito além de uma retomada do crescimento do
número de salas. A chegada do primeiro cinema
construído segundo o conceito do multiplex -
Cinemark Shopping Colinas, em São José dos
Campos, inaugurado em junho de 1997 - deu
início a um processo que mudou por completo a
relação do público com o cinema, das
distribuidoras com os exibidores e dos
exibidores entre si.

Os primeiros boatos de que redes estrangeiras
investiriam no Brasil deixaram empresários da
exibição nacional em alerta e geraram reações
ambíguas, que foram de um profundo ceticismo
quanto à aceitação do modelo multiplex pelo
público brasileiro ao temor de que os altos
investimentos provocassem a quebra dos
grupos nacionais. Nesse primeiro momento,
falava-se no desembarque de vários grupos
poderosos, dispostos a arrasar quarteirões.

Mas não foi bem o que aconteceu. De fato,
quatro empresas estrangeiras se estabeleceram
no país. A rede americana Cinemark chegou
com mais força. Em dois anos, tornou-se líder

de mercado, ultrapassando o maior e mais
tradicional exibidor nacional, o Grupo Severiano
Ribeiro. A UCI foi o segundo grupo a se
estabelecer com força no Brasil, inaugurando
seu primeiro complexo ainda em 1997, em
Curitiba. Nessa época, era uma joint-venture
entre a Paramount e a Universal destinada a
atuar no ramo da exibição fora dos EUA. Em
novembro de 2005, a companhia foi vendida e a
parte brasileira, adquirida pela americana
National Amusements. A atuação estrangeira se
completa com a espanhola Box Cinemas e a
australiana Hoyts, que prometia entrar com
força, mas acabou abrindo apenas um
complexo, de 15 salas, em Guarulhos, SP.

O multiplex chegou relativamente tarde ao
Brasil. O conceito do cinema com várias salas,
um único e amplo hall de entrada, poltronas em
formato stadium e projeção e som de alta
qualidade apareceu no começo da década de 80
do século passado, estabelecendo-se com
relativa rapidez nos EUA e na Europa. Sua
expansão contribuiu para reverter a imensa
crise do fechamento dos cinemas de rua e

trouxe novo fôlego para o negócio cinema-
tográfico. No fim dos anos 90, o modelo foi
implantado na América Latina e na Ásia.

"O que motivou a entrada da Cinemark no Brasil
foi a visão do nosso sócio fundador, Leroy
Mitchell", conta Marcelo Bertini, atual pre-
sidente da empresa no país. "Os americanos
não tinham tradição de se internacionalizar no
setor da exibição, mas, com a saturação do
circuito nos EUA, Leroy voltou sua atenção para
regiões deficitárias em número de salas e
defasadas tecnologicamente. Era o caso da
América Latina". A expansão latino-americana
da Cinemark começou pelo México. As lições
aprendidas por lá contribuíram para uma
entrada mais firme no Brasil: "No México,
começamos por cidades menores, e não na
capital. Aprendemos que os mercados na
América Latina são mais concentrados do que o
norte-americano, e passamos a focar nas
principais cidades do país", diz Bertini. Em dez
anos, a Cinemark investiu no Brasil US$ 450
milhões (em valores atualizados, incluindo os
empreendimentos de 2007).

Hoje, os grupos estrangeiros respondem por
cerca de 25% do total de salas do Brasil. Mas o



fato é que sua entrada aqueceu a competição e
obrigou os grupos nacionais a se renovarem. As
antigas estruturas que dividiam o mercado
brasileiro em territórios - segundo a qual, por
exemplo, o Grupo Severiano Ribeiro atuava nas
praças do Rio e Nordeste, enquanto o Grupo
Paris dominava o mercado paulista - foram por
água abaixo, assim como os acordos de
exclusividade entre distribuidores e exibidores.

O primeiro exibidor nacional a se renovar foi o
Grupo Severiano Ribeiro, que estabeleceu uma
joint-venturecom a UCI, investiu na reforma de
suas salas de rua mais rentáveis (quase sempre
subdivididas em três ou quatro salas) e, em
2002, criou uma nova marca institucional, o
Kinoplex. Alguns grupos de pequeno e médio
porte também investiram pesado e conse-
guiram se firmar no mercado.

"Com a concorrência, as empresas nacionais
melhoraram e foram buscar projetos", afirma
Mario Luis Santos, do grupo Arcoíris. "Nós nos
reinventamos nesses últimos dez anos", con-
firma Marcos Silva de Araújo, da Cinema-
tográfica Araújo, grupo baseado no interior de
São Paulo. "Tínhamos cerca de 20 telas, hoje
estamos com 80. Com a chegada do multiplex,
todo o mundo passou a ter acesso aos filmes, o
que não acontecia antes, quando cada exibidor
trabalhava com uma determinada distribuidora.
As mudanças propiciaram que a gente entrasse
na grande São Paulo e em outras cidades. O
setor melhorou porque precisou se pautar pela
eficiência. A única empresa tradicional que
permaneceu foi o GSR, as outras sucumbiram
ou diminuíram a quase zero".

A partir de 1997, a renovação do circuito
brasileiro tomou velocidade. Em 2002, as salas

no formato multiplex chegaram a 500; cinco
anos depois, em 2007, alcançaram a marca de
1.000, ou seja, quase a metade do circuito. O
público, que em 1997 foi de 52 milhões de
espectadores, voltou à casa dos 100 milhões
(nos excelentes anos de 2003 e 2004). "Houve
uma mudança no hábito do espectador, prin-
cipalmente do jovem espectador, que voltou a
freqüentar cinema", explica Marcelo Bertini.
Conseqüentemente, o cinema voltou a ser for-
temente valorizado como âncora dos grandes
centros comerciais, e a nova expansão do
circuito ficou profundamente atrelada à expan-
são dos shoppings.

A multiplicação do número de salas quebrou
acordos históricos entre exibidores e distri-
buidores, estabeleceu novos patamares para a
programação e para a negociação da
distribuição de percentuais. Coincidiu, ainda,
com a retomada da produção nacional e a
criação da Globo Filmes, que proporcionou a
volta dos blockbusters brasileiros. Uma pe-
quena revolução também se deu na publicidade
e no marketing. Antigamente, por exemplo,
exibidores e distribuidores compartilhavam
anúncios nos jornais divulgando a programação
e até os horários das sessões. Essa forma de
anúncio acabou.



Mas a transformação mais forte se deu no tipo de material de divulgação dos filmes
e em sua exposição. Antes, o espaço para publicidade nos cinemas de rua se
limitava ao cartaz e às fotos de porta de cinema. Nos multiplex, que contam com um
grande hall, aumentou o volume de material exposto, com a utilização de banners,
standees, mobiles, floorstickers, etc. Na ocasião do lançamento de Uma noite no
museu, por exemplo, a Fox montou um esqueleto de dinossauro no hall do maior
multiplex do Brasil, o UCI do New York City Center, com 18 salas, no Rio de Janeiro.

Segundo Gisele Nusman, gerente de marketing da Paramount Pictures Brasil, o
formato multiplex, combinado com o surgimento da TV a cabo e da internet, trouxe
um maior peso para outras praças que não Rio e São Paulo. "Tudo isso permitiu um
marketing mais direcionado, voltado para públicos específicos", diz. Apesar de
todas essas novidades, porém, Gisele acredita que a principal peça de venda de um
longa-metragem continua sendo o trailer. "O multiplex também permitiu que o
trailer viesse para o lobby, o que aumentou sua exposição". Ao mesmo tempo,
dentro das salas de cinema, o trai//er passou a disputar espaço com a publicidade
na tela grande, que voltou a crescer. "A propaganda em tela era um negócio mal
explorado, quase inexistente. Hoje, voltou a representar parte significativa de
nossas receitas", confirma Marcelo Bertini. A reboque da transferência das salas
para os shoppings e dos altos investimentos necessários para a construção de um
multiplex, o preço médio do ingresso de cinema subiu. A tendência internacional
das salas de alto luxo, com lugares marcados, chegou em complexos como o
Cinemark Iguatemi, em SP, e o Kinoplex Leblon, no Rio.

Ao mesmo tempo, a renovação do circuito reproduziu as cara-
cterísticas do país em termos de concentração de renda. Hoje,
a região Sudeste possui nada menos que 57% do total de
salas. Só o estado de São Paulo tem 728 salas, mais de um
terço do total (cerca de 2.045 salas). Algumas tentativas de
construção de cinemas em cidades de médio e pequeno porte
não se revelaram comercialmente viáveis, de forma que, hoje,
o circuito brasileiro se encontra diante de um novo impasse: a
concentração nos grandes centros urbanos e nas capitais e a
necessidade de ampliar, mais uma vez, o público.

ALTOS E BAIXOS

Os exibidores chamam atenção para o fato de que o
crescimento do público não está acompanhando o volume do
investimento em novas salas. A recuperação do parque
exibidor nos últimos dez anos contribuiu para o aumento do
público, mas, se o número de ingressos vendidos passou a
casa dos 100 milhões em 2003 e 2004, voltou aos 90 milhões
em 2005 e 2006. A média anual de ingressos por sala foi de
44 mil em 2006 (praticamente igual à de 1996, um ano antes
da inauguração do primeiro multiplex no Brasil). "O mercado
gira, é como uma roda gigante. Uma hora você está em alta,
outra hora, em baixa", afirma Mário Luiz dos Santos. "Esses
últimos dois anos foram difíceis. Levando em conta as salas
abertas e o número de espectadores, houve um decréscimo".

A culpa pela queda do público em 2005 recaiu sobre a safra de
Hollywood, o que se refletiu em quedas generalizadas em
todos os países dependentes da produção norte-americana.
Em 2006, porém, a maior parte dos mercados se recuperou,
enquanto o Brasil teve uma queda de 3%. Esse decréscimo só
não se refletiu na bilheteria devido ao aumento do preço
médio do ingresso, que chegou a R$ 7,70 (+7%).

Para Marcelo Bertini, é preciso enxergar o que acontece além
do mercado cinematográfico: "O acesso ao crédito no Brasil
nos últimos quatro anos quase triplicou. As famílias de classe
média estão se planejando e adquirindo novas prestações
mensais", analisa. Nesse contexto, a renda disponível para o



entretenimento diminuiu. Bertini chama aten-
ção, também, para o tempo gasto na internet,
cada vez maior. Ainda são poucas as pessoas
com acesso à internet no país - mas elas são o
mesmo público do cinema, e, segundo pes-
quisas, o brasileiro é o segundo maior consu-
midor de internet do mundo. Tudo isso tende a
deixar o espectador altamente seletivo. A dispo-
nibilidade do filme em DVD só contribui para
essa seletividade - daí a luta dos exibidores para
que os distribuidores respeitem uma janela
mínima entre o lançamento nos cinemas e no
mercado de homevideo.

Para completar, além do problema da pirataria,
que é mundial, há três fatores que o setor da
exibição aponta como empecilhos para o
crescimento: as brigas judiciais com o ECAD
(que cobra 2,5% da renda bruta dos cinemas a
título de direito autoral pela reprodução das
trilhas sonoras dos filmes), a obrigatoriedade
da meia-entrada e a cota de tela. "O país poderia
ter um número de salas maior se não fossem
esses fenômenos", diz Bertini. "Não bastasse o
que sofremos com a falta de produto nos
últimos anos, enfrentamos também um
excesso de interferência do governo", completa
José Passos Neto, do grupo Moviecom.
Segundo os exibidores, a falsificação e o uso
indiscriminado das carteirinhas de estudante
fazem com que a meia-entrada, hoje, responda
por até 70% da renda de um cinema. A
obrigatoriedade seria um obstáculo a uma
efetiva política de preços promocionais.

De maneira geral, os exibidores concordam que
o negócio da exibição precisa se reinventar mais
uma vez, conquistando novos espaços e am-
pliando ainda mais o público. "Ó cinema se
elitizou demais", acredita Mario Luis dos
Santos. "Em qualquer negócio, se você não tem
o grande consumidor, a massa, dificilmente vai
crescer. O cinema não pode ser butique, porque
senão deixa de ser negócio".

Ricardo Difini Leite, da GNC Cinemas, resume
as aflições do setor: "O mercado se revigorou
com mais conforto e tecnologia para o público.
Isso proporcionou um crescimento até 2004,
mas, a partir daí, o crescimento se estagnou. Os
grandes centros já estão saturados, e quem tem
coragem de investir seu dinheiro no interior e
correr o risco de não obter retorno? Hoje, onde
existe possibilidade de expansão, o inves-
timento não compensa. As pequenas salas
estão sendo fechadas, e o que era um lazer para
toda a família no Brasil está se tornando uma
atividade elitista". "O maior problema que
enfrentamos é a falta de crédito para as
empresas brasileiras", completa Márcio
Fracarolli, do Grupo Paris: "O BNDES abriu uma
linha de crédito muito aquém do necessário,

que ninguém quer pegar porque há muitas
exigências de retorno e pouca possibilidade de
cumpri-las".

Adhemar Oliveira, do Grupo Espaço de Cinema,
que criou o inovador conceito do Arteplex (um
multiplex de programação híbrida, que exibe
tanto blockbusters como filmes de arte),
lembra que o Brasil ainda possui uma das taxas
mais baixas do mundo de freqüência aos
cinemas (por volta de 0,5 ingressos per capita).
"Precisamos investir para que mais pessoas
freqüentem cinema, e não para que as mesmas
pessoas passem a ir mais. Temos que incor-
porar novos consumidores, fazendo promo-
ções e baixando os preços. O mercado já
conquistou uma determinada fatia de público,
mas precisa de outras. É fundamental pensar
em novos mecanismos como o ticket do
trabalhador, por exemplo. Temos duas opções,

enfim: construir salas perto desses novos
consumidores que precisam ser incorporados,
e trabalhar a política de preços".

Toda a transformação do mercado nos últimos
dez anos não se deu por acaso. A expansão
internacional do multiplex foi parte de um
projeto de longo prazo da indústria do cinema
americano, levando em conta todos os seus
setores, e que contribuiu para sua sustentação
diante da explosão do entretenimento caseiro.
Hoje, a bilheteria dos filmes americanos fora
dos EUA representa mais de 60% do fatu-
ramento total de Hollywood. Planejamento e
visão de longo prazo, como se vê, são duas
questões fundamentais, que se impõem como
imprescindíveis nesse momento de impasse do
mercado de cinema no Brasil. •





Text Box
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