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Idéia de baratear os custos da exibição tem atraído setores do governo e empresários 

 

O ingresso a preço acessível é a quadratura do círculo do circuito exibidor. Os donos de cinema 
dizem que não têm como cobrar menos, mas o preço continua alto para a maioria das pessoas. 
Os números do quadro ao lado falam por si. Nota-se a consistência entre número de salas, público 
e preço do ingresso. Os dois primeiros caem, o terceiro sobe. Os grandes aumentos ocorreram 
entre 1995 e 1997. Depois, os preços começaram a decrescer e estabilizaram. O valor menor de 
2002 é ilusório - deve-se à crise cambial que atingiu a economia brasileira. Hoje, o "top price", 
praticado nos shoppings, situa-se entre U$ 4 e U$ 5. É muito caro. Em especial quando se pensa 
que as salas de shopping são maioria.  

Trabalha-se, então, com universo consumidor muito restrito: "Apenas 10 milhões de pessoas vão 
ao cinema no Brasil", sustenta Paulo Sérgio Almeida.  

Ele vai além: mesmo nos bons tempos esse número não era muito maior.  

Acontece que as mesmas pessoas iam mais vezes por ano ao cinema.O fato é que o relativamente 
baixo número de ingressos vendidos no Brasil vem preocupando. Por isso, uma das propostas da 
Agência Nacional de Cinema (Ancine) é a abertura de financiamentos a juros subsidiados para 
construção de salas em cidades de pequeno e médio porte.  

A iniciativa privada parece tentada pela idéia. O produtor Luiz Carlos Barreto anunciou o projeto 
Cinema para Todos, que consistiria na construção de multiplexes nas periferias das cidades 
grandes e em cidades pequenas e médias. Eles teriam a mesma qualidade técnica dos seus 
irmãos de shopping, sem o luxo. E, claro, ingressos mais baratos.  

Roberto Farias acha o projeto viável, desde que haja mudança de mentalidade:  

 "Imagino que o exibidor que se decidir por uma cadeia de salas populares vai ganhar tanto 
dinheiro quanto os cinemas dedicados à elite, se não ganhar mais", acredita. André Gatti 
concorda, mas lembra-se que "Cinema é hábito, portanto mesmo com uma conjuntura favorável 
precisaremos reeducar o público que está afastado ou que nunca freqüentou uma sala de 
exibição."  

Paulo Sérgio Almeida tem visão mais otimista. Acha que a degradação urbana nas grandes 
cidades e a violência levou a classe média a abrigar-se em shoppings, acabando com o cinema de 
rua. Mas acredita que uma "otimização" de serviços e projeção a custos menores poderá baratear 
os ingressos, mesmo nos multiplexes. Mas não adianta esperar por milagres: "A implantação de 
multiplexes populares é não só viável, mas necessária e mesmo urgente", diz.  

Caso contrário, a ida ao cinema, esse ato social por natureza, continuará restrita a uma pequena 
parcela da população.  
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