
A Airbus está mantendo previ-
sões otimistas para a demanda
de aviões na Índia, em face de
problemas financeiros em todo
o setor aéreo, disse John Leahy,
presidente de Vendas da fabri-
cante de aviões. “Eu acho que

ainda vamos ver muito cresci-
mento. Haverá tropeços ocasio-
nais no caminho? Provavelmen-
te. Em qualquer mercado de
crescimento rápido, você vai
ver alguns problemas”, disse .

A indústria de aviação india-
na perdeu US$ 2 bilhões no ano
passado, e todas as empresas
menos a IndiGo, que não é lista-
da em bolsa e é cliente da Air-

bus, perderam dinheiro, recla-
mando dos altos impostos sobre
combustível de aviação, aero-
portos caros e subsídios para a
estatal Air India. “Sempre que
um mercado está crescendo
com novos entrantes, você tem
o risco de alguns tropeçarem e
outros seguirem.”

“O mercado indiano tem sido
uma faca de dois gumes.O custo

de combustível mais elevado do
mundo está na Índia. Isso colo-
ca um freio sobre o tráfego”, dis-
se ele. Leahy estava dando as de-
clarações quando a Airbus rea-
firmou suas previsões de que as
aéreas da Ásia-Pacífico precisa-
riam de 9.870 novos aviões de
passageiros e de carga, avalia-
dos em US$ 1,6 trilhão nos pró-
ximos 20 anos. ■ Reuters
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A melhora no poder de compra
do brasileiro, reflexo da ascen-
são da classe C, já provoca uma
mudança de postura das gran-
des redes de cinema do país. Es-
se novo público prefere assistir
a filmes dublados e para aten-
der tal demanda, a Rede Cine-
mark diminuiu de forma signifi-
cativa o número de versões le-
gendados na programação nos
últimos dois anos.

A mudança é nítida na unidade
do metrô Tatuapé, localizada na
zona leste de São Paulo. Dos 11 tí-
tulos em cartaz, apenas dois têm
a opção de áudio original. Marce-
lo Bertini, presidente do Cinema-
rk, afirmou ao BRASIL ECONÔMICO
que grande parte dos novos clien-
tes prefere os filmes dublados e es-
sa tendência deve se acentuar.

“Não gosto de trabalhar mui-
to com maio-
ria, mas em ter-
mos gerais, o
percentual de
filmes dubla-
dos tende a
crescer. A prin-
cípio, a nossa
função como
exibidor não é
educar o espec-
tador em algu-
ma língua e sim
atender à de-
manda dos no-
vos clientes”,
diz o executivo.

A expectati-
va para os próxi-
mos meses é
que o Vale-Cul-
tura — medida
que deve entrar
em vigor em ju-
lho e vai ofere-

cer R$ 50 por mês aos trabalha-
dores formais que recebem até
cinco salários mínimos para gas-
tar com atividades culturais —
deve atrair mais clientes para a
Rede, que em 2012 atendeu 40
milhões de expectadores.

“Esperamos que o projeto mo-
tive pessoas que nunca tiveram
acesso aos segmentos contem-
plados (como a compra de li-
vros e de ingressos para o cine-
ma e teatro) a frequentarem ati-
vidades culturais. O cinema vai
acabar se beneficiando com is-
so”, avalia.

No entanto, Bertini descarta
a possibilidade de o benefício di-
minuir o percentual de meia-
entrada. “Hoje, 65% da nossa
receita é proveniente da meia-
entrada. Pelo menos durante o
período de implementação, não
esperamos que o Vale-Cultura
mexa nesse quadro”, afirma. A
previsão da ministra da Cultura,

Marta Suplicy,
é que a medida
injete R$ 11 bi-
lhões na cadeia
produtiva cultu-
ral do país nos
próximos anos.

Planos de
expansão
Há cerca de qua-
tro anos, a Rede
Cinemark divul-
gou um projeto
no qual estava
prevista a expan-
são das salas
principalmente
para as cidades
do interior do
país, onde exis-
te mercado po-
tencial. No en-
tanto, os planos
foram em parte

adiados. Somente no ano passa-
do, das oito inaugurações previs-
tas, apenas três se concretizaram.

De acordo com Bertini, o prin-
cipal entrave é que o avanço es-
tá atrelado a inauguração de
shoppings centers no interior.
“Os circuitos exibidores acom-
panham essa tendência, uma
vez que o governo recentemen-
te também tem apoiado o inves-
timento das empresas que deci-
dem correr risco ao apostar no
interior do país. No entanto,
uma série de atrasos por parte
desse fluxo de abertura de shop-
pings acabou adiando algumas
das nossas inaugurações”, diz.

A previsão da empresa é que
em 2013 se concretiza a abertu-
ra de 12 complexos em diferen-
tes localidades (veja no quadro
ao lado).

Rumos do mercado
Na avaliação de Bertini, tanto o
processo de interiorização quan-
to a substituição da tecnologia
de projeção (analógica) 35 mm
para a digital deve dinamizar to-
da a indústria cinematográfica
brasileira nos próximos anos.
No entanto, a concorrência não
é vista pelo executivo como
uma ameaça.

Um estudo de mercado enco-
mendado pela empresa mostra
que o crescimento da indústria
nos últimos três anos foi muito
disperso. Enquanto os exibido-
res tradicionais estão expandin-
do as operações, outros grupos
menores surgem para atender
uma parte da demanda do inte-
rior do país.

“Para nós, a concorrência se
dá de modo saudável e de forma

específica. Em cada região te-
mos um player concorrente; é
um mercado que cresce de for-
ma dispersa e saudável”, avalia.

Para o ano de 2013, o Cinemark
deve continuar dando atenção es-
pecial para a oferta de conteúdos
alternativos nas salas. “O projeto
das óperas já existe há três anos e
tem tido uma aceitação excepcio-
nal do público.” Em relação a im-
plementação de salas com a tec-
nologia 4D no Brasil, Bertini se
mostra cético. “Ainda não temos
nada oficial para este ano. No
maior mercado do mundo, dos Es-
tados Unidos, nenhuma das prin-
cipais redes tem salas 4D. Este é
um conceito recente, que está
em teste e exige um investimento
importante. Primeiro temos que
entender se a novidade se susten-
ta ao longo dos anos.” ■

Neogrid e Imaginarium fecham acordo

Airbus está otimista com demanda na Índia

A NeoGrid, número um na sincronização da cadeia de suprimentos, e as

lojas fun design Imaginarium anunciam acordo para o fornecimento

e uso da solução de Planejamento de Distribuição e Reposição (DRP),

respectivamente. Por meio do contrato, a rede passa a ter um

aumento do giro de produtos e redução dos excessos de estoque,

aprimorando, assim, o planejamento de demanda em suas 133 lojas.

O DRP contribuirá ainda com a redução de custos logísticos.

Priscilla Arroyo
parroyo@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

Empresa aposta que aéreas da
Ásia-Pacífico vão precisar de
aviões no valor de US$ 1,6 tri

Cinemark investe em filmes dublados
para agradar novo público da classe C

Fotos: divulgação

“Nossa função não é educar o espectador, e sim atender à demanda”, diz Marcelo Bertini, presidente da rede

Indústria de aviação
indiana perdeu cerca

de US$ 2 bilhões
no ano passado,
exceto a IndiGo,
cliente da Airbus

Bertini, daCinemark:atrasosnaaberturadeshoppings dificultouprojetode interiorizaçãodarede
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 fev. 2013, Empresas, p. 16.




