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Tela para todos Boni, Nizan Guanaes e L.C. Barreto se juntam para criar multiplex nas periferias, 
com ingressos a R$ 3.  
 
A periferia dos centros urbanos já conquistou as telas do cinema brasileiro com filmes de sucesso, 
como "Cidade de Deus", "O Invasor", "Uma Onda no Ar" e "Carandiru" e já recebeu até nome de 
movimento estético: "cosmética da fome", conceito criado pela pesquisadora Ivana Bentes. No 
entanto, se o subúrbio tornou-se protagonista das lentes dos diretores e dos críticos, ele continua 
marginal quando o assunto é a disponibilidade de salas de cinema nos bairros mais distantes das 
grandes metrópoles.  
 
De olho nessa lacuna do mercado audiovisual, pesos pesados do mundo empresarial e cultural 
decidiram investir inicialmente cerca de R$ 100 milhões em complexos cinematográficos populares 
nas periferias de capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Recife e em 
cidades médias e pequenas do país.  
 
Atrás do projeto da cadeia cinematográfica batizada de Paratodos estão dois grupos que vão 
formar uma joint-venture. No centro, o produtor Luiz Carlos Barreto, ao lado do ex-todo poderoso 
da Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni), do publicitário Nizan Guanaes e do 
empresário Alexandre Aciolly. De outro, Barreto se junta aos Cinemas Severiano Ribeiro, ao 
diretor Cacá Ribeiro e à produtora Renata de Almeida.  
 
Até 2004, o consórcio pretende instalar 14 multiplex com uma variação de salas entre seis e dez 
em cada unidade. Em três anos, a meta é ter construído 3.500 salas. O ingresso custaria, hoje, 
R$ 3. "A freqüência do cinema no Brasil é limitada à classe média alta e, esporadicamente, à 
classe média baixa. Nosso país tem mais de 170 milhões de habitantes e só dez milhões têm o 
hábito de ir ao cinema dez vezes ao ano, o que representa uma média entre 70 e 90 milhões de 
ingressos vendidos ao ano", disse ao Valor o produtor Luiz Carlos Barreto. Detalhe: nos anos 70, 
o Brasil vendia 260 milhões de ingresso, com uma população aproximada de cem milhões. "Isso 
ocorria por causa dos finados cinemas de bairro e do interior." 
 
Segundo estudos de viabilidade feitos pelos empreendedores do complexo Paratodos são dois os 
principais problemas que afastam o grande público do cinema: o preço dos ingressos e a 
concentração das salas de cinema em zonas de classe média, em especial, nos shoppings. "Os 
shoppings são segregadores por natureza e os cinemas de bairro viraram todos igreja ou 
supermercados", critica o produtor de filmes, como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "O 
Quatrilho".  
 
A proposta da rede Paratodos é recuperar um terreno perdido a partir dos anos 80, quando o país 
possuía 3.500 salas de cinema, contra as atuais 1.700. Naquele período, havia uma sala para 
cada 35 mil habitantes. Hoje, há uma sala para cada cem mil habitantes. Para efeito de 
comparação, essa relação nos Estados Unidos é de uma sala por dez mil habitantes e, no México, 
de uma sala para 35 mil.  
 
"Esses dados mostram que a ausência de salas de projeção nas periferias é uma deformação 
sócio-econômica do país, não só do cinema, que apenas reflete uma situação de desigualdade 
social mais profunda e complexa", afirma o produtor. "Nós queremos trazer para as salas mais 30 
milhões de brasileiros que não vão ao cinema porque o acesso é difícil ou porque os preços são 
proibitivos." A taxa média de ocupação dos cinemas é de 12%, contra uma taxa mundial de 25%.  
 
Embora a prospecção de viabilidade inicial tenha sido feita em São Gonçalo, subúrbio do Rio, é 
possível que a Paratodos erga sua primeira sala em Minas Gerais. Isso porque o governador Aécio 
Neves é um dos maiores incentivadores do projeto. No momento, os produtores estão em fase de 



negociação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e no aguardo da 
regulamentação do Fundo de Investimento Audiovisual (Funcine) para obter recursos e dar início 
às construções. "Essa atividade não precisa recorrer à Lei Rouanet nem à Lei do Audiovisual. 
Nesse negócio, a margem de lucro é certa", acredita.  
 
Para viabilizar os complexos Paratodos, o produtor garante que não comprometerá a qualidade 
das salas de projeção. "Tecnicamente vamos oferecer o que há de melhor, mas vamos 
dimensionar as salas sem o falso luxo dos shoppings. Vai haver conforto, mas sem os 
'cromados'", descreve. O gasto médio por sala deve variar entre R$ 600 mil e R$ 700 mil. É 
possível também que alguns cinemas de bairro abandonados sejam recuperados e que a 
ociosidade das salas seja preenchida com ações da própria comunidade.  
 
Os produtores avaliam que o valor dos ingressos não tornará o negócio rentável. Eles apostam 
suas fichas numa tendência americana, em que o lucro das salas é proveniente das praças de 
alimentação. "Na América, o ganho vem da venda da pipoca, do refrigerante e não da exibição."  
 
Luiz Carlos Barreto argumenta que a cadeia de cinemas de shopping Cinemark tem promovido 
anualmente segundas com ingressos a R$ 1 e que o retorno é bastante satisfatório. Com entrada 
a preços normais, a freqüência média das segundas é de 18 mil espectadores, mas, com as 
promoções, o quadro ganha contornos bem mais favoráveis. "Nas 290 salas que a Cinemark 
possui houve um salto de freqüência de 55 mil espectadores em 1999, quando começou a 
promoção, para 225 mil em 2002. O público de segunda com promoção é superior ao público de 
fim de semana. O preço é um fator determinante", avalia.  
 
A ausência de salas de cinemas populares no Brasil compromete, em especial, a própria produção 
nacional, segundo Barreto. "Se 'Carandiru' tivesse disponível o mesmo parque de exibição dos 
anos 70, seguramente chegaria a dez, 12 milhões de espectadores, o mesmo feito por 'Dona Flor 
e Seus Dois Maridos', dirigido pelo Bruno (Barreto, seu filho)", comenta. "A zonas mais populares 
têm preferência pelo cinema nacional."  
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