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Em "Cantando na Chuva", o clássico de 1952, o romance de Gene Kelly e Debbie Reynolds tem 
como pano de fundo uma das maiores rupturas da indústria cinematográfica, talvez a maior e 
mais traumática delas: a passagem do filme mudo para o sonoro. É difícil prever se a atual 
fase do cinema vai inspirar uma nova obra-prima, mas a maioria das pessoas no setor 
concorda que outra grande transição está por vir, embora ninguém se arrisque a prever 
quando isso ocorrerá: é a morte da película e sua substituição pela tecnologia digital.   
 
Por enquanto, quem sente mais fortemente a pressão são os donos das salas de cinema. A 
maioria dos grandes filmes de Hollywood ainda são feitos pelo método tradicional, em película, 
mas o volume de produções feitas sob o padrão digital aumenta rapidamente. Só no ano 
passado, foram 189 filmes, mais que o dobro das 97 produções digitais de 2006. À medida que 
esse uso avança, mais as salas de exibição se vêem forçadas a fazer a transição e adquirir os 
projetores digitais.   
 
A previsão é de que o cerco vai se apertar ainda mais em 2009. "Os exibidores brasileiros 
ficarão sem saída", diz Mario Luiz dos Santos, diretor da rede Arcoíris Cinemas, que tem 92 
salas nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Ceará, além do 
Distrito Federal. Além do número crescente de produções digitais, a previsão é de que algumas 
das principais apostas da indústria cinematográfica seguirão o sistema. É o caso de "Avatar", o 
novo filme do diretor James Cameron, de "Titanic", que não terá cópia em película, diz Santos. 
A produção da Fox provavelmente chegará às telas no fim do ano que vem.   
 
O problema para as salas de cinema é o custo da transição. Em 2002, alguns dos principais 
estúdios de Hollywood criaram uma norma com especificações sobre os equipamentos digitais 
a ser adotados pelas redes exibidoras. O clube - composto pela Disney, Fox, Paramount, Sony 
Pictures, Universal e Warner Bros. - determinou que, no futuro, quem não estiver dentro das 
regras, não terá acesso às suas produções.   
 
As estimativas de custo para adaptar uma sala ao padrão dos grandes estúdios, batizado de 
Digital Cinema Initiatives (DCI), costumam variar, mas indicam valores altíssimos. Nos 
Estados Unidos, o investimento médio é de US$ 170 mil por sala. No Brasil, devido aos custos 
de importação dos equipamentos e de adoção de recursos de projeção em 3D - outra ênfase 
recente dos estúdios -, a estimativa varia entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. "O custo é 
praticamente inviável", diz Marcelo Bertini, presidente da rede Cinemark no Brasil.   
 
Mesmo nos EUA, onde a receita das bilheterias é muito superior à do mercado brasileiro (US$ 
9,6 bilhões versus R$ 712,6 milhões no ano passado), os exibidores insistiram até chegar a um 
acordo com os estúdios. A solução encontrada foi compartilhar os custos: o dinheiro que seria 
empregado para fazer a cópia de um filme em película é usada para financiar a troca de 
equipamentos na sala de exibição. No mercado americano, os filmes mais populares, os 
chamados "blockbusters", têm uma distribuição de pelo menos 5 mil cópias. No Brasil, são 
cerca de 500.   
 
O resultado da parceria americana é que a transição está saindo do papel. Na América do 
Norte, o número de salas digitais no padrão DCI saltou de pouco mais de 2 mil no fim de 2006 
para mais de 3,5 mil em meados de 2007. No fim do ano passado, o total já ultrapassava 4,6 
mil cinemas, de um total de 35 mil salas. Até o fim de 2009, a expectativa é de que 22 mil 
salas estarão adaptadas, o equivalente a 70% do circuito exibidor americano, segundo o site 
brasileiro filme B, especializado em cinema.   
 
No Brasil, onde nenhum modelo de co-investimento entrou em prática até agora, a trama 
continua distante de um final feliz. As iniciativas de transição tecnológica são isoladas. A rede 
Cinemark, por exemplo, tem quatro salas digitais, todas com investimento próprio. "Por 
enquanto, não temos pretensão de retorno desse investimento", diz Bertini. Além dessas, há 
apenas duas salas no padrão DCI no país. Das seis salas, cinco estão preparadas para a 
tecnologia 3D.   



 
Apesar das dificuldades iniciais, os exibidores acreditam que podem chegar a um acordo 
semelhante ao que tornou viáveis as mudanças nos EUA. Por enquanto, a troca de padrão tem 
sido discutida em uma comissão composta pela Agência Nacional de Cinema; a Feneec, que 
reúne as empresas exibidoras; e a Abraplex, a organização dos cinemas multiplex, que 
oferecem várias salas em um único local. A redução de impostos é um dos pontos que o setor 
quer negociar com o governo.   
 
Entre as medidas em discussão, o setor iniciou conversas com o deputado Bilac Pinto (PR/MG) 
para incluir a importação de equipamentos digitais para exibição cinematográfica no Projeto de 
Lei 2156/2007, que prevê a redução ou isenção de impostos para equipamentos para TV 
digital.   
 
Mesmo fora da esfera governamental, há pontos a resolver. Na rede Arcoíris, 12 salas contam 
com um projetor digital e outro tradicional. Os equipamentos digitais, porém, não seguem o 
padrão DCI. São fornecidos pela brasileira Rain. A tecnologia da Rain, mais barata que a dos 
grandes estúdios, foi uma solução encontrada para iniciar a transição e aproveitar 
oportunidades de publicidade, cuja exibição é mais flexível sob o padrão digital. A iniciativa é 
pioneira. O Brasil, segundo profissionais do setor, é um dos poucos países do mundo, talvez o 
único, a encontrar uma alternativa própria.   
 
Os equipamentos da Rain já funcionam em mais de cem salas no país, mas estão voltados 
para o chamado cinema independente. Ficam de fora os lançamentos dos estúdios 
hollywoodianos.   
 
Nas salas do circuito de arte, isso não é problema. A exibição é concentrada em um público 
que não está à procura dos "blockbusters". As redes maiores, porém, podem enfrentar um 
dilema. "Não conseguiremos ter dois projetores (digitais) na mesma sala", diz Santos, da rede 
Arcoíris. É uma "escolha de Sofia": ou esses exibidores investem na tecnologia Rain, sob o 
risco de ter de fazer um novo aporte no DCI mais tarde, ou pagam caro pelo sistema dos 
estúdios. Quem não escolher um dos dois caminhos, corre o risco de perder a onda digital.   
 

 
Leia mais: 
 
Expectativa é de revitalizar o negócio  
 
Apesar das dificuldades para tornar o cinema digital uma realidade no Brasil, a indústria 
cinematográfica, incluindo as empresas responsáveis pelas salas de exibição, considera a 
transição não só um processo irreversível mas um movimento que irá revitalizar todo o 
negócio no país.   
 
O principal motivo do otimismo de alguns exibidores tem nome é o abandono da película. O 
custo do material e o do transporte pesam no orçamento das distribuidoras e exibidores. A 
cópia de um filme de duas horas, por exemplo, tem cerca de 3 mil metros de película. No 
Brasil, um filme com grande apelo comercial chega às salas de cinema com 500 cópias. 
Segundo Luiz Gonzaga de Luca, diretor de relações institucionais do Cinemas Severiano 
Ribeiro, um único filme requer 17 mil metros de película para o seu lançamento. Nos EUA, a 
demanda é muito maior: um único título tem 5 mil cópias ou 13,6 milhões de metros de 
película.   
 
Com o cinema digital, a cópia em película deixa de existir. Isso significa uma economia de, em 
média, R$ 3,5 mil por cópia além da logística de distribuição, algo significativo já que cada 
cópia pesa entre 30 quilos e 40 quilos. "Estimo que a economia com distribuição das cópias em 
película seria de, no mínimo, 20%", afirma Mario Luiz dos Santos, diretor da rede Arcoíris 
Cinemas, com 92 salas e forte presença no Sul do país.   
 
A nova tecnologia mudará o modelo de negócio vigente na indústria cinematográfica. A cópia 
digital - que pode ser entregue numa mídia de alta definição, pela internet ou, no futuro, até 



por satélite - oferecerá flexibilidade de horários e números de sessões. "Acho que o cinema 
digital irá revigorar a indústria", diz Santos.   
 
O empresário acredita que a mudança possibilitará a abertura de salas no interior dos Estados 
também. Hoje, em muitos casos, os filmes chegam a esses cinemas após o lançamento do 
título em DVD. Com a cópia é cara, primeiro o filme é lançado nos grandes centros e depois a 
cópia e transportada para o interior. "O público não espera. Acaba comprando um DVD pirata 
antes", afirma. (TB e MR)   
 

 
Leia mais: 
 
Exibidores apostam no 3D para aumentar a bilheteria  
Claudia Facchini 
 
Com a proliferação dos aparelhos de "home theater" e das TVs de LCD e plasma de tela 
grande, está cada vez mais difícil convencer o consumidor a trocar o sofá de casa pela poltrona 
do cinema. Uma das armas da indústria cinematográfica para trazer o público de volta à salas 
de projeção é a versão dos filmes convencionais em terceira dimensão (3D), tecnologia que 
apresentou uma sensível evolução nos últimos anos.   
 
Mais utilizadas em títulos de ação, como "Homem Aranha" ou "Superman", a cenas 
tridimensionais aparecem em algumas partes dos filmes e proporcionam ao espectador uma 
experiência que ele não terá em casa. "Os fabricantes mundiais de televisores estão 
começando a lançar aparelhos em 3D, mas essa é uma tecnologia difícil de ser desenvolvida", 
afirma Marcelo Bertini, presidente da Rede Cinemark no Brasil, que exibirá este ano um show 
da banda U2 gravado em terceira dimensão.   
 
Além dos efeitos tridimensionais, os óculos necessários à projeção melhoraram bastante e 
ficaram mais confortáveis. O cinema 3D é muito diferente do que era uma década atrás, diz o 
executivo.   
 
"A partir de novembro, chegarão muito mais filmes em 3D, como a 'Era do Gelo 3'", afirma 
Carlos Marín, presidente da multinacional americana UCI no país. Neste ano, os estúdios 
devem lançar apenas três ou quatro filmes em 3D. Em 2009, Marín calcula que estarão 
disponíveis de 12 a 15 títulos.   
 
Apenas uma das 126 salas da UCI no Brasil faz projeções em 3D. "Até o fim do ano, vamos 
abrir mais quatro salas no Brasil", diz Marín. A Cinemark possui quatro salas em 3D no Brasil. 
"Vamos abrir novas salas ao longo deste ano, mas ainda não posso dizer quantas", afirma 
Bertini.   
 
A projeção em 3D é uma das respostas encontradas pela indústria de cinema para tirar o 
cliente de casa. A cadeias de cinemas também estão deixando os seus espaços e suas 
programações mais versáteis. Além de buscar conteúdos alternativos, como a exibição de 
espetáculos de música, as redes também alugam as salas para outros eventos, como peças de 
teatro ou festas empresariais, reduzindo a ociosidade dos imóveis. "Nossa vocação é 
entretenimento", diz o diretor da UCI. "É preciso ser criativo", diz o presidente da Cinemark.   
 
As duas multinacionais estão expandindo o número de salas no Brasil, embaladas sobretudo 
pelo "boom" dos shopping centers. A UCI irá inaugurar 26 salas em 2008 e 14 novas salas já 
estão contratadas para 2009. "Cerca de 80% das nossas salas ficam em shopping centers", diz 
Marín. Na Cinemark, o plano é abrir três complexos em 2008 e de cinco a seis complexos em 
2009.   
 
Com a construção de novos shopping centers, os grandes cinemas começam a chegar em 
cidades do interior. A UCI abriu este ano um cinema em Juiz de Fora (MG) dentro de um novo 
shopping da BR Malls.   
 



Mas há dúvidas se o mercado brasileiro comporta muitas salas. A pergunta no setor é se as 
pessoas não freqüentam os cinemas pela falta de salas ou se há uma falta de salas devido à 
ausência de público. "A expansão da indústria de shopping irá gerar uma oferta adicional de 
capacidade para novas salas. Mas não sei se existe público de cinema para tanto", diz Bertini.   
 
No primeiro semestre, as vendas de ingressos estão cerca de 5% abaixo do volume vendido 
em igual período do ano passado. Os exibidores atribuem o desempenho à falta de títulos 
"arrasa-quarteirão", como o "Homem Aranha".   
 
Mario Luiz dos Santos, diretor da rede Arcoíris Cinemas, acredita que o preço do ingresso e a 
concorrência de outras opções de entretenimento influenciam a queda. "Todos os setores da 
economia cresceram. A classe popular está comprando computador e serviço de banda larga, 
mas não está indo ao cinema", diz. O executivo irá abrir sete novas salas neste ano, mas 
somente porque já estavam contratadas. "Chegamos a ter 106 salas. Hoje, temos 92", diz.   
 
As expectativas para julho, no entanto, são positivas e há chances de que a demanda 
esquente até o fim do ano, quando entram cartaz filmes de grande apelo de público, como 
Harry Potter.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


