
Uma luz no escurinho
do cinema
Pesquisa aponta motivos que afastam o público das salas. Produtores,
distribuidores e exibidores vão agora em busca do espectador perdido.

V
ocê costuma ir ao
cinema? A resposta
negativa de 52% dos
2120 entrevistados da
pesquisa encomendada

pelo Sindicato das Empresas
Distribuidoras Cinematográficas do
Município do Rio Janeiro ao
Datafolha alarmou todos os elos da
cadeia cinematográfica.
A consolidação dos dados coletados
na pesquisa quantitativa "Hábitos de
Consumo no Mercado do
Entretenimento", realizada no final
de 2007 com homens e mulheres
com mais de 12 anos, de todas as
classes sociais, abordados nas
regiões dos dez maiores mercados
de salas de cinema (Região
Metropolitana de São Paulo,
Campinas, Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Curitiba, Porto Alegre, Salvador,
Recife, Fortaleza e Brasília), e um
estudo qualitativo sobre o assunto,
ambos divulgados em agosto, servem
de base para análise e elaboração de
medidas para fazer da ida ao cinema
uma atividade mais freqüente na
vida dos brasileiros.

"Pouca coisa surpreendeu a
gente", afirma Jorge Peregrino,
presidente do sindicato e vice-
presidente da Paramount para
América Latina, explicando que o
objetivo da pesquisa era identificar o
público que não vai ao cinema, mas
tem interesse em ir, o que a pesquisa
identificou como "potencial", público
que corresponde a 11% do total de
entrevistados. A projeção feita pelo
Datafolha, transformando os
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"A pesquisa mostrou que tem público
também fora dos grandes centros e que o

público freqüentador é de mais de 14 milhões."
Jorge Peregrino, do Sindicato das Empresas Distribuidoras

Cinematográficas do Município do Rio de Janeiro

resultados percentuais em números
(ver box), deixa a avaliação de
Peregrino mais otimista:
"Antigamente, diziam
empiricamente que o público de
cinema no Brasil é composto por 10
milhões de pessoas, os que moram
nos grandes centros. A pesquisa
mostrou que tem público também
fora dos grandes centros e que o
público freqüentador é de mais de
14 milhões. Além dos que a
pesquisa identificou como
potenciais, que chegam a 3
milhões de pessoas", destaca,
mencionando a credibilidade dos
dados, agora com o respaldo de
um instituto de pesquisa.

Se a identificação deste público é
uma etapa cumprida, proporcionar
as condições para que ele possa
freqüentar o cinema é outra
história. "Os dados estão aí para os
órgãos de governo, produtores,
distribuidores, exibidores e quem
mais quiser consultar. Cada um
pode analisar e tirar suas próprias
conclusões e orientar suas ações,
mas nada vai ser resolvido por um
elo só", afirma Peregrino, revelando
como, na sua opinião, é possível
levar o público às salas de cinema:
ampliando o parque exibidor.

Solução de ponta
Segundo Peregrino, as

salas precisariam ser
construídas fora dos
grandes centros urbanos.
Ele sustenta com números
sua afirmação: os
paulistanos freqüentam o
cinema 1,5 vez por ano.
No Rio de Janeiro, a
freqüência é de 1,3 vez
por habitante/ano. O
Brasil tem uma sala para

cada 80 mil habitantes e
freqüência de 0,48 vezes por
habitante ao ano; a Argentina
tem uma sala para cada 39 mil
pessoas e a freqüência é de
1,6. "Quanto mais salas, maior a
freqüência", conclui o presidente do
Sindicato. "Acho que tem que aumentar
o parque exibidor e o governo tem que
estar envolvido nisso, mas não com
dinheiro do BNDES, porque há juros.
Acho que tem criar condições para a
exibição, como tem para a produção".

Para exibidores que participaram de
painel na Feira Internacional da
Indústria do Cinema e Audiovisual
(Fiicav), evento que aconteceu em São
Paulo no final de agosto, o aumento de
salas não significa necessariamente
aumento de público. Marcelo Bertini,
diretor da Abraplex e da Cinemark, deu
o exemplo de Manaus, cidade em que,
entre outubro de 2006 e julho de 2008,
ganhou 30 novas salas e amargou
decréscimo de 7,5% de público.
Celso Lui, da Lui Cinematográfica,
exibidor do interior de São Paulo
levantou outro ponto: "A questão não é
só abrir uma sala, é descobrir o que
fazer para tirar o espectador da casa
dele para ir ao cinema".

Este é o principal entrave porque, de
acordo com a pesquisa, 95% dos
entrevistados têm o hábito de assistir a

filmes, mas outros suportes
aparecem na frente do
cinema. O DVD é o suporte de
preferência do público, com
44%, seguido da TV, com
25%. O cinema fica em
terceiro lugar, com 23%. A
pesquisa incluía duas
perguntas: "Você prefere

assistir filmes no cinema,
TV ou DVD?" e "Você
prefere assistir filmes no
cinema, em DVD ou na
TV por assinatura?". No
segundo caso, para os
entrevistados que
responderam terem o
hábito de ver filmes na TV
por assinatura, o meio
supera o DVD, 38% contra
30%. Assistir filmes em
DVD também está entre

as atividades de cultura e lazer
favoritas dos entrevistados (51%),
seguida de assistir filmes na W
aberta (39%), passeios em shoppings
centers (37%) e cinema (23%).

A pesquisa também traz algumas
elucidações sobre os motivos que
fazem com que as pessoas não
cultivem o hábito de ir ao cinema ou
o façam com menos freqüência do
que gostariam, já que no grupo de
42% classificados como
freqüentadores, 83% que declararam
a vontade de ir mais vezes ao
cinema. O estudo qualitativo, feito
em abril de 2008, pela técnica de
discussão de grupo formado por
não-freqüentadores, freqüentadores
potenciais e freqüentadores "light"
(aqueles que vão ao cinema pelo
menos uma vez por ano) mostrou
que entre os aspectos restritivos à
ida ao cinema está o custo do
entretenimento como um todo: o
preço do ingresso, somado aos
gastos com estacionamento e pipoca,
acaba caro. Além disso, há o
inconveniente das filas e o fato de
que os filmes não demoram muito
mais para o lançamento em DVD ou
a estréia na televisão e de os mais
jovens, principalmente, preferirem
gastar dinheiro em outras atividades
de lazer, como baladas.

A conclusão do Datafolha é que a
relação custo/benefício de ficar em
casa para este público é
extremamente positiva. "O fácil

"O problema do filme nacional não é a escassez de produção,
mas os poucos filmes competitivos."
Bruno Wainer, da Downtown Filmes



acesso aos lançamentos, a
pirataria a RS 5,00 o
filme, a comodidade, o
conforto de casa e não
enfrentar filas passam a
ser justificativas racionais
importantíssimas neste
momento", está destacado
na pesquisa.

Com justificativas tão
fortes como estas, a tarefa
de tirar o público de casa
e levá-lo ao cinema é
árdua, mas o estudo traz algumas
pistas de como conseguir. Um dado
curioso, por exemplo, é que o jornal
aparece corno o principal meio pelo
qual os freqüentadores de cinema
costumam se informar sobre os
filmes que estão em cartaz (45%),
mencionado principalmente pelos
classificados como freqüentadores
"heavy", os que vão ao cinema pelo
menos uma vez a cada quinze dias;

"Para chegarmos ao patamar de 100 milhões é a produção
nacional que tem chegar aos 15,20 milhões, em vez dos 1 O
milhões que faz hoje. Há caminhos para isso, mas a indústria
como um todo tem que facilitar os projetos comerciais."
Rodrigo Saturnino Braga, da Columbia Tristar Buena Vista Filmes do Brasil

seguido pela Internet (29%),
meio bastante citado pelos
mais jovens. Logo em seguida,
vêm a indicação de amigos
(25%) e a TV (17%). "Isso
mostra que para ter

visibilidade não precisa, necessariamente,
gastar uma fortuna em divulgação na
TV", diz Peregrino. A ida ao cinema
também é uma atividade programada
para a maioria dos entrevistados (68%) e
a escolha do filme costuma ser feita com
antecedência (72%).

Produção nacional
Outro ponto importante destacado na

pesquisa é o prestígio da produção

nacional. Embora filmes nacionais
ainda percam para os estrangeiros
em grau de interesse despertado no
público - 35% dos entrevistados têm
grau máximo de interesse em filmes
estrangeiros contra 21% que têm o
mesmo nível de interesse pelo filme
nacional - fica clara a percepção de
que o filme nacional melhorou nos
últimos anos e a inexistência de
rejeição. Entre os participantes do
estudo qualitativo, inclusive, o fato
de ser uma produção brasileira
aparece em alguns casos como
critério de decisão para a ida ao
cinema.

A guinada do cinema brasileiro é



um aspecto significativo,
principalmente para produtores e
distribuidores. Para Rodrigo
Saturnino Braga, diretor geral da
Columbia Tristar Buena Vista Filmes
do Brasil, é o cinema nacional que
impulsionará o mercado
cinematográfico do País. "O filme
estrangeiro faz cerca de 80 milhões
de espectadores por ano e não
acredito que saia muito desta
margem. Para chegarmos ao
patamar de 100 milhões é a
produção nacional que tem chegar
aos 15, 20 milhões, em vez dos 10
milhões que faz hoje. Há caminhos
para isso, mas a indústria como um
todo tem que facilitar os projetos
comerciais", sugere.

O fato de não haver rejeição para
a produção nacional é uma boa
notícia. O desafio, agora, é fazer
filmes que caiam no gosto do
público. No entanto, parece que a
cinematografia brasileira tem
caminhado na contramão. O gênero
preferido dos entrevistados no
cinema nacional é a comédia, e
distribuidores reclamam da escassez
deste tipo de produção. "Dos cerca
de 74 filmes nacionais lançados no
ano passado, 32 eram
documentários, que não está entre
os gêneros mais citados na
preferência. Não sou contra
documentários, mas a pesquisa
indica que não é todo documentário
que deve ir para o cinema", observa
Peregrino, da Paramount.

Para fazer filmes que atraiam o
público e sejam sucesso de bilheteria,
distribuidores sugerem trabalhar com
produtores e roteiristas desde a fase

Saturnino Braga, da Columbia,
concorda: "Gostamos de trabalhar
com projetos ainda na fase de
tratamento de roteiro porque aí
podemos sugerir algumas mudanças.
O resultado em bilheteria geralmente
é melhor". Isso aconteceu, por
exemplo, com "Meu Nome não é
Johnny" (2008), que teve mais de 2
milhões de espectadores, e com
"Dois Filhos de Francisco" (2005),
que superou os 5 milhões. De acordo
com Braga, neste último caso, a
distribuidora foi procurada pelos
cantores Zezé di Camargo e Luciano,
que queriam contar a história da
família. A partir da idéia, a Columbia
contatou a Conspiração Filmes para
desenvolvimento da sinopse e do
roteiro. "Foi um sucesso, brasileiro
gosta de histórias reais. Talvez seja o

CINEMA FICA EM TERCEIRO LUGAR NA PREFERÊNCIA
DO PÚBLICO, DEPOIS DO DVD E DA TV ABERTA.

inicial dos projetos. Bruno Wainer, diretor
geral da Downtown Filmes é um dos
adeptos desta teoria. "Podemos contribuir
para deixar o filme mais competitivo com
um olhar mais crítico, conhecimento e
experiência de mercado. O problema do
filme nacional não é a escassez de
produção, mas os poucos filmes
competitivos. Assim não tem espaço para
errar, porque não tem banco de reserva",
compara Wainer, que também baseia sua
posição em números extraídos do Boletim
Filme B: entre 1994 e agosto de 2008,
produziram-se e lançaram-se 497 filmes.
Destes, os 140 que tiveram investimentos
de distribuidora privada em sua produção
correspondem a 90,5% dos ingressos, uma
média de 700 mil ingressos por filme.

caso de procurarmos mais histórias
por aí", especula.

As pesquisas quantitativa e
qualitativa estão disponíveis no site
do Sindicato das Empresas
Distribuidoras Cinematográficas do
Município do Rio de Janeiro (www.
sedcmrj.com.br). Os dados,
certamente, não trazem respostas
definitivas, mas iluminam o
hercúleo desafio lançado há tempos
de driblar questões econômicas, a
concorrência com outras mídias e
problemas de outras naturezas
para fazer da sala dos cinemas um
ambiente um pouco mais íntimo
dos brasileiros.

COLABOROU DANIELE FREDERICO

QUESTÃO ECONÔMICA
A falta de dinheiro e os altos preços dos ingressos aparecem na pesquisa

qualitativa encomendada pelo Sindicato das Empresas Distribuidoras
Cinematográficas do Município do Rio de Janeiro ao Datafolha, estudo feito somente
com não-freqüentadores, freqüentadores potenciais e freqüentadores light (os que vão
ao cinema pelo menos uma vez ao ano) como fatores que restringem o consumo deste
entretenimento. Perguntados sobre os fatores que os fariam ir mais vezes ao cinema
na pesquisa quantitativa, os freqüentadores citaram o preço em segundo lugar (29%).
Em primeiro aparece a falta de tempo disponível (36%). Porto Alegre, cidade onde
não há meia-entrada de cinema, é a região com mais freqüentadores (61%).
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