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Se o "cinema é a maior diversão", como diz aquele velho slogan, é preciso fazer justiça com a 
realidade brasileira e afirmar: filmes em DVD, filmes na TV aberta e shoppings centers são 
diversões maiores ainda. A prática de ir ao cinema é apenas a quarta preferida entre os 
brasileiros, um dado que explica muito sobre a crise por que passa o setor. 
 
A informação sobre as atividades de cultura e lazer preferidas dos brasileiros faz parte da 
pesquisa Hábitos de Consumo no Mercado de Entretenimento, encomendada pelo Sindicato 
das Empresas Distribuidoras Cinematográficas do Rio de Janeiro ao instituto Datafolha. A 
pesquisa foi realizada em dezembro de 2007, com 2.120 entrevistas nos dez maiores 
mercados de salas de cinema do país: São Paulo, Campinas, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, 
Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. 
 
O resultado foi divulgado esta semana, justamente numa época em que mais se discute a 
crise pela qual passa o setor audiovisual no Brasil, com as quedas de bilheterias tanto nos 
filmes estrangeiros quanto, principalmente, nas produções nacionais. 
 
Um dos principais resultados do estudo está no hábito da população (veja tabela; ao lado). A 
preferência por assistir filmes em DVD, 12 pontos percentuais à frente do cinema, indica um 
aumento desse mercado, sobretudo na venda de discos piratas. Uma faixa de 43% do 
universo pesquisado respondeu que costuma comprar DVDs piratas, enquanto apenas 30% 
disseram comprar DVDs originais. 
 
As razões para que os espectadores brasileiros se afastem do cinema também podem ser 
analisadas à sombra da pesquisa do sindicato: 17% consideram o preço dos ingressos muito 
caro; 38%, caro; 36%, nem caro nem barato; e 8% barato. Outra tabela mostra que 24% 
dos entrevistados afirmam que as filas para comprar ingresso são ruins ou péssimas. 
 
A idéia da pesquisa é profissionalizar o debate. A gente está apresentando o resultado 
exatamente como foi feito, sem nenhum tipo de comentário. Estamos distribuindo para que 
cada setor trabalhe a pesquisa a fim de melhorar as coisas explica Jorge Peregrino, presidente 
do Sindicato e vice-presidente sênior da Paramount para a América Latina.  
 
Descobrimos, por exemplo, que um fato que afasta as pessoas do cinema é a distância das 
salas. Acho que, da mesma maneira que o produtor tem acesso ao dinheiro subsidiado, o 
exibidor também deveria ter acesso. Você aumenta a produção criando demanda por sala, 
mas, por outro lado, você não aumenta o número de salas. Nós só temos 2.300 salas no 
Brasil. Para termos a mesma proporção da Argentina, seriam necessárias mais de 5 mil salas. 
 
A pesquisa mostra que 52% dos entrevistados não costumam ir ao cinema. Entre esses, os 
maiores motivos são falta de tempo (28%), razões financeiras (16%), comodidade de assistir 
a filmes de outra forma (15%), ingresso caro (11%), distância das salas (7%), falta de 
companhia (7%),  desinteresse por sair de casa (4%) e preferência por ir à  igreja (4%).        
                        
Em relação aos cinema nacional, cuja taxa de ocupação de mercado em 2008 está num    
péssimo 6,9%, apenas 56% dos  entrevistados declaram considerar as produções brasileiras 
ótimas ou boas. Os filmes estrangeiros, por sua vez, foram avaliados como ótimos ou bons 
por 72% do universo pesquisado. Só no Rio, 13% dos entrevistados disseram que os filmes 
brasileiros são ruins ou péssimos. 
 
Questionados sobre os motivos para consideraram o cinema brasileiro ruim, 36% disseram 
que os filmes são pornográficos ou trazem vocabulário vulgar, 17% reclamaram da falta de 
conteúdo, 14% lamentaram a pouca criatividade e 10% atribuíram o fato às cenas violentas. 
 
Eu acho que os filmes nacionais não estão falando com o público. Acho que é uma questão de 
profissionalização. Agora, queremos levantar caixa para fazer uma pesquisa específica sobre o 
cinema brasileiro afirma Peregrino.  
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