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O Rio pode ser a capital cultural, e São Paulo ter o poder econômico, mas, em se tratando das 
cidades mais cinéfilas do Brasil, as duas estão longe do topo. Um ranking da Filme B, empresa 
que analisa o mercado de cinema, mostra que, dos dez municípios com maior índice de 
ingressos per capita, seis são do interior. O Rio está na 14a posição, e São Paulo, na 27ª. Em 
primeiro está Campinas, maior cidade do interior paulista, depois Santos e Niterói. As quatro 
capitais entre as 10 são Vitória, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. 
 
Vários motivos explicam o fenômeno. A começar pelos shoppings-centers. 
 
— Como o cinema está estreitamente ligado ao jovem, ele depende da expansão dos 
shoppings — diz Paulo Sérgio Almeida, diretor da Filme B. 
 
E é no interior e nas capitais médias que eles encontram mais espaço para se instalar. 
Campinas viu dois novos shoppings, com 25 salas, surgirem em cinco anos. Localizados em 
rodovias que dão acesso a municípios próximos, agrupados na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), eles atraem, junto com as demais salas do município, um público duas vezes 
maior do que a população local, de 1,040 milhão. Em 2007, foram vendidos 2,404 milhões de 
ingressos, o que dá a média de 2,314 ingressos per capita. 
 
— Campinas era uma cidade carente de cinemas. Os mais antigos foram sendo desativados 
aos poucos, mas só foram abertas novas salas com a chegada dos shoppings — conta Luiz 
Severiano Ribeiro Neto, do Grupo Severiano Ribeiro. 
 
Advogada sente falta de salas de arte 
Niterói também é um exemplo. Em 2004, estava em oitavo na lista, mas há três anos o 
Cinemark instalou-se com sete salas no Plaza Shopping, atraindo espectadores como a 
advogada Flávia Galvão, de 32 anos, seu irmão, o médico veterinário Stéphan Galvão, de 28, e 
seu marido, o servidor público federal Rômulo Nóbrega, de 36, que foram assistir a "Homem 
de Ferro" na quinta-feira passada. 
 
— Passei a ir muito mais — disse ela, que vai ser mãe hoje de Giovanna. — Aumentou a 
variedade de filmes. 
 
— E faz diferença o som estéreo, a cadeira com o braço que levanta, o conforto — completou 
seu marido. 
 
Mas ela sente falta de filmes de arte. 
 
— Eu e duas amigas quisemos assistir esses dias a "Um beijo roubado", e não estava passando 
em Niterói. Elas tiveram que ir ao Rio. Eu, grávida, não pude. 
 
Outra explicação é a pouca oferta cultural e de lazer das cidades menores. 
 
— Aqui não tem praia — diz Rodrigo Scivittaro, morador de Salto, na RMC, que foi com os 
amigos Vinícius Bergarin e Pedro Muniz ver "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" 
numa das 15 salas do Kinoplex do shopping Parque Dom Pedro, o maior da região, onde o 
filme bateu o recorde nacional de público na primeira semana de lançamento. 
 
O casal de estudantes Ingrid Vale, de 18 anos, e Felipe Lanes, de 17, costuma sair de São 
Gonçalo, onde mora, para ir ao Plaza de Niterói. Nem sempre o cinema é o objetivo principal, 
mas pode se tornar parte de um programa maior. 
 
— Você já está no shopping, resolve tudo o que tinha para resolver, faz compras, almoça, e, 
se sobra tempo, o cinema já está aqui. É prático — diz ela. 
 



— E a poltrona boa, o conforto e o som estimulam a ida — completa ele, que ia ver "Indiana 
Jones..." com a namorada. 
 
Orestes Augusto Toledo, funcionário do Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas, não 
gosta de shoppings, mas entende o atrativo causado pela segurança, pelo conforto e pelo 
estacionamento: 
 
— A juventude faz dali o seu point. No shopping, ela tem lazer múltiplo. 
Almeida fala que a revolução causada pela chegada dos multiplex, há dez anos, vai ser maior 
ainda na próxima década. 
 
— O multiplex é como a ISO 9000 do cinema. Pela primeira vez ele se colocou como um 
produto competitivo junto ao espectador, diante das outras mídias. Ele estava numa 
decadência sem fim. O número de ingressos dobrou em dez anos. 
 
Florianópolis: mais salas, mercado igual 
E se essa melhora provoca mudanças nas grandes capitais, ela se faz sentir com mais 
intensidade em locais com infra-estrutura deficiente, diz Almeida. 
 
— Imagina o impacto da construção de um multiplex numa cidade do interior, acostumada a 
cinemas horríveis? 
 
Vitória é outro caso em que a chegada do Cinemark, em 2007, mudou o perfil da cidade, que 
foi de nove para 17 salas e do nono para o quarto lugar. 
 
— Havia uma demanda reprimida. Desenvolvemos um mercado — diz Marcelo Bertini, 
presidente da Cinemark Brasil. 
 
Mas ele explica que é bom relativizar os números da pesquisa da Filme B. A abertura de mais 
salas não significa automaticamente um aumento do mercado. Um bom exemplo é 
Florianópolis, que até um ano atrás não tinha multiplex. 
 
— De uma hora para outra, abriram-se dois multiplex de Primeiro Mundo — diz Bertini, que 
inaugurou em abril de 2007 um complexo de sete salas. — Há uma população em férias, 
migratória, mas o número de habitantes fixos, em torno de 400 mil, não satisfaz toda a oferta 
de salas. Do ponto de vista exi-bidor, apenas um multiplex seria ideal. 
 
O mesmo vale para Ribeirão Preto. 
 
— São três multiplex brigando por um mercado que talvez dois atendessem 
maravilhosamente. Campinas também tem muito mais salas do que precisa — diz, explicando 
que há excesso de salas em algumas regiões porque existe um aumento de shoppings que não 
abrem mão de cinemas: — Infelizmente não podemos planejar nossa expansão de acordo com 
as demandas específicas de cada mercado porque dependemos 100% dos shoppings, já que só 
abrimos salas neles. 
 
Entre as regiões que ainda comportam mais cinemas ele cita o ABC paulista. Brasília também 
admite mais um multiplex. 
 
— O mapa da exibição vai mudar muito nos próximos anos — diz Bertini. 
 
— No mínimo 69 shoppings serão abertos no país em três anos — contabiliza Paulo Sérgio 
Almeida. — Ainda tem muito espaço para se crescer no interior do Brasil.  
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