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Entretenimento Grupo Severiano Ribeiro estréia modelo de captação de recursos e chega à capital 
paulista  
 
Uma nova forma de financiar complexos de cinemas pode reativar a expansão do setor, que 
praticamente parou no ano passado por causa da alta do dólar. O grupo Severiano Ribeiro, vice-
líder do mercado de exibição com 20% de participação, inaugura em julho o seu primeiro 
empreendimento na capital paulista com uma nova forma de captação, com sócios-investidores 
para projetos específicos. O líder Cinemark, que registrou prejuízo de R$ 43,7 milhões no ano 
passado, não descarta lançar mão de financiamentos semelhantes na expansão. No ano passado, 
foram abertas apenas 15 salas de cinema no país, contra 140 inauguradas em 2001, segundo a 
consultoria especializada Filme B.  
 
Antes mesmo da alta do dólar - que impactou todo o setor, já que a maior parte dos 
equipamentos é importada - a Cinemas Severiano Ribeiro (CSR) vinha buscando formas de captar 
recursos no mercado e fazer frente à invasão dos grupos estrangeiros de multiplex. Segundo 
Francisco Pinto, diretor de planejamento e expansão da Severiano Ribeiro, a idéia de vender 50% 
do capital da empresa, há cinco anos, foi abandonada pela falta de propostas atraentes. Ao 
contrário daquela época, agora há vários investidores interessados nos projetos de novos 
complexos de cinemas, segundo o diretor.  
 
No caso do complexo que será aberto no Itaim Bibi, em um shopping construído pelo grupo 
Brascan - o Brascan Century Plaza -, a empresa vendeu 40% das ações do empreendimento para 
dois investidores: Marcos Araújo, exibidor paulista, e Marco Enrico Slerca, advogado carioca. Com 
a marca Kinoplex, que será adotada nos novos complexos da Severiano Ribeiro, o multiplex 
custou R$ 7 milhões e é considerado até pela concorrência um filé mignon por causa de sua 
localização - em um bairro de alto poder aquisitivo.  
 
Com 85 anos de atividade, a Severiano Ribeiro possui mais de 180 salas em 16 cidades brasileiras 
e chegou no estado de São Paulo apenas no ano passado, com um complexo em Campinas. O 
grupo brasileiro encontrou o estado dominado pela americana Cinemark, que tem hoje 29 
complexos com 264 salas em 14 cidades. Apesar da rápida ofensiva, da liderança de mercado e 
do pioneirismo no conceito multiplex, a Cinemark reconhece que hoje precisa andar com suas 
próprias pernas no Brasil, sem novos investimentos da matriz. "Estamos consolidados. Entramos 
na fase de nos desenvolver com a nossa geração de caixa", diz o presidente Valmir Fernandes.  
 
O presidente do Cinemark não descarta seguir a Severiano Ribeiro na nova forma de captação 
lançada pelo grupo rival. "É uma variável interessante para quem precisa crescer, porque a 
desvalorização cambial e a falta de linhas de financiamento de longo prazo dificultam a expansão 
no setor." Fernandes, porém, diz que por enquanto o grupo dispõe de recursos próprios para 
inaugurar sete projetos nos próximos dois anos. Segundo ele, a interrupção na expansão no ano 
passado deveu-se principalmente à retração do setor de shopping centers. "Estamos atrelados ao 
desenvolvimento desse setor."  
 
Assim como a Cinemark e a Severiano Ribeiro, a rede UCI também anuncia a retomada de sua 
expansão este ano, com investimentos de R$ 25 milhões em dois multiplex no eixo Rio-São Paulo 
- o que dará à empresa um total de 135 salas até o fim de 2004.  
 
Para Francisco Pinto, o setor já sofre com a saturação em algumas cidades. "Em Porto Alegre, há 
superoferta e desistimos de Curitiba pelo mesmo motivo", conta o diretor da CSR, lembrando que 
ainda existe a concorrência da espanhola Cinebox.  
 



A americana UCI desembarcou no Brasil firmando uma parceria com a CSR, que redundou em 
dois complexos de cinemas em Recife e outro em Fortaleza, que será inaugurado este ano. A 
sociedade, porém, não foi adiante. "Não tínhamos a mesma velocidade que eles", explica Pinto, 
referindo-se aos investimentos para a expansão conjunta. Com as novas parcerias por projeto 
definidas, a Severiano Ribeiro espera acelerar o ritmo de expansão e ainda reservar recursos para 
reformas de salas antigas. Já há conversas com investidores interessados em um Kinoplex em 
Florianópolis, segundo o diretor. "Hoje já temos o know how de tecnologia, engenharia e 
arquitetura do multiplex. Mas o investimento, na era dos shoppings, ficou muito alto para 
depender só dos lucros da empresa", diz Pinto.  
 
A maior parte das salas da rede Severiano Ribeiro fica em imóveis próprios, em pontos comerciais 
que são considerados o patrimônio da família dona da empresa. O grupo, incluindo as empresa de 
promoções, bomboniére e o braço imobiliário, faturou R$ 142 milhões em 2002, depois de ter 
registrado uma receita de R$ 120 milhões em 2001. Além dos multiplex, a empresa aposta em 
um projeto de cinemas populares, em parceria com a LC Barreto, o publicitário Nizan Guanaes, 
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni) e o empresário Alexandre Aciolly. "Temos também a 
simpatia do governo federal", diz Pinto.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 maio 2003. 


