
Chuva e lançamentos ajudam Cinemark a crescer 41%  
 
Se existe alguém que não reclama da crise, essa pessoa é Marcelo Bertini, presidente da Rede 
Cinemark no Brasil, que tem 25% do mercado. Ele, assim como todo empresário do ramo de 
cinemas no Brasil, comemora aumentos de bilheteria que há tempos não se via. Em janeiro, 
3,823 milhões de pessoas foram a uma das 394 salas da rede. São 41% mais que o público de 
2,711 milhões registrado em janeiro de 2008 e 48% mais que o do mesmo mês de 2007. "Foi 
o melhor janeiro de muitos anos", diz Bertini.   
 
A expansão já havia sido detectada em dezembro, quando a bilheteria total nos cinemas 
brasileiros somou 8,386 milhões - 50,7% mais que no último mês de 2007. A receita passou 
de R$ 42 milhões para R$ 68 milhões, com salto de 63,7%. "Há algum tempo, as pessoas 
fugiam do lazer porque estavam pagando prestações de carro, viagens e eletrodomésticos", 
diz Bertini. Agora, direcionam seus recursos para os serviços. E os cinemas saem ganhando.   
 
Prova disso foi a frequência registrada em 2008. Durante todo primeiro semestre, as 
bilheterias ficaram abaixo do registrado um ano antes. Na segunda metade do ano, houve 
recuperação. Dessa maneira, o ano terminou com um público total de 89 milhões, empatando 
com 2007.   
 
Mas janeiro foi melhor até que dezembro, quando todo o comércio volta-se às vendas do 
Natal. Na rede Cinemark, o primeiro mês do ano teve 1,2 milhão a mais de espectadores do 
que os 2,6 milhões de dezembro. A chuva, claro, ajudou, uma vez que esse foi o janeiro mais 
chuvoso dos últimos 13 anos no Sudeste, segundo o Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia).   
 
José Cláudio Santos, 39, assistente de vendas de mesas de som, foi uma das milhares de 
pessoas que quase literalmente buscaram abrigo das chuvas no cinema. "Com um temporal lá 
fora, não resta muito o que fazer na cidade", disse ele, no último sábado à tarde, ao chegar ao 
Center Norte, na capital paulista, para ver um filme. "Essa somatória de situação econômica, 
chuva e de bens lançamentos colaborou para esse aumento", explica Bertini. Até agosto, 
segundo ele, a expectativa é que esse ritmo de crescimento se mantenha. "De agosto para 
frente é muito nebuloso prever alguma coisa."   
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