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Valmir Fernandes, presidente da Cinemak: expectativa de 25 milhões de 
espectadores nos cinemas da rede  
   
Um filhote de peixe se perde no mar, é capturado e levado para 
um aquário. Seu tímido pai, então, tem de enfrentar vários 
perigos para resgatá-lo. A história pode parecer ingênua, mas 
representa a melhor bilheteria de estréia na história de um 
desenho animado nos Estados Unidos e tornou "Procurando 
Nemo", da Walt Disney, um dos lançamentos mais esperados 
do ano no Brasil.  
 

Para a Cinemark, maior rede de cinemas do país, a atração deve chegar, no dia 4 de julho, em 
grande estilo. A empresa fechou uma parceria com a indústria de brinquedos Grow para produzir 
120 mil bonecos de borracha com os personagens principais da animação da Disney, para vender 
em suas lanchonetes junto com pipoca e refrigerante.  
 
Mais que uma estratégia para aumentar o valor agregado do seu produto (o peixinho Nemo ou um 
dos outros três personagens custam R$ 3,50 para quem compra um "Cine Caixinha"), a Cinemark 
investiu cerca de R$ 300 mil no negócio com a Grow porque pretende tornar-se um chamariz para 
o público infantil. A razão é simples: julho é a melhor época do ano para as empresas detentoras 
de salas de cinema no país. Enquanto nas férias de dezembro e janeiro os pais costumam viajar 
com os filhos, no inverno as crianças ficam mais em casa e vão com maior freqüência ao cinema.  
 
E o melhor: nesta época, aumenta a ocupação das salas em horários que costumam ter 
ociosidade, como as sessões na hora do almoço e início da tarde, principalmente durante a 
semana. A Cinemark espera um aumento de 22% no público em julho. A concorrente UCI aguarda 
movimento ainda maior: 30% sobre os meses anteriores.  
 
Se, por um lado, as crianças representam uma queda na arrecadação da bilheteria do cinema, por 
pagarem meia-entrada, por outro elas trazem uma vantagem: nunca vão ao cinema sozinhas. 
"Esse é um programa para a família", diz o presidente da Cinemark, Valmir Fernandes, que está 
aumentando o foco no público com idade entre quatro a 12 anos. No segundo semestre, a rede 
Cinemark deve trazer ao país um festival internacional de cinema infantil, o primeiro do gênero 
realizado no Brasil.  
 
A aposta nos filmes infantis e no sucesso do cinema nacional - encabeçado por Carandiru -, 
somada a uma redução de despesas e aumento no consumo per capita nas lanchonetes, está 
ajudando a Cinemark a recuperar o prejuízo de R$ 43,7 milhões do ano passado, resultado 
afetado pelo endividamento em dólar com a matriz nos Estados Unidos. Segundo Fernandes, o 
lucro operacional da empresa cresceu 22% no primeiro quadrimestre deste ano, registrando um 
lucro de R$ 20 milhões. O volume de público aumentou em 5% no período de janeiro a abril.  
 
O executivo prevê um público de 25 milhões de espectadores nos cinemas da sua rede em 2003, 
uma média de 1,8 milhão de pessoas por mês - alta de 7% sobre 2002. De acordo com 
Fernandes, a Cinemark representou, em 2002, em torno de 26,6% do volume total de pessoas 
que freqüentaram cinemas no Brasil.  
 
Em 2002, os cinemas brasileiros movimentaram uma renda de quase R$ 530 milhões, com um 
público de 90,9 milhões de pessoas, número superior aos 74,4 milhões de 2001, segundo o último 
levantamento feito pela Filme B, empresa especializada no setor cinematográfico.  
 
A cadeia Cinemark, que adota o modelo multiplex, tem atualmente 264 salas de cinema no Brasil 
(são 30 complexos) e pretende inaugurar ainda este ano 18 novas salas, sendo três grandes 



complexos de cinema nos Shoppings Aricanduva e Center Norte, em São Paulo, e um no shopping 
Barigüi, de Curitiba (PR), além da reforma de salas em Aracaju (SE). Para 2004, estão previstos 
outros quatro complexos - sempre instalados dentro de shoppings ou centros comerciais, em 
cidades com pelo menos 500 mil habitantes.  
 
A contribuição dos novos complexos que serão inaugurados no segundo semestre, no entanto, 
não deve ser muito significativa para o faturamento da rede em 2003, acredita Fernandes, porque 
os lançamentos devem acontecer entre setembro e dezembro deste ano, depois do auge da 
demanda.  
 
A cadeia de exibição americana, terceira dos Estados Unidos, chegou ao Brasil em junho de 1997, 
e tornou-se líder de mercado três anos depois. Desde que chegou ao país, a rede investiu cerca 
de US$ 100 milhões. A expansão maior, no entanto, ocorreu até 2001. No ano passado, foram 
investidos apenas R$ 8 milhões. Fernandes acredita que existe no país um espaço 30 e 40 novas 
salas por ano, o que representaria um crescimento para a Cinemark superior a 10% ao ano.  
 
Para 2003, o investimento previsto é de R$ 25 milhões. O último aporte de capital feito pela 
matriz, segundo o presidente, foi no início de 2001. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2003. 


