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O mercado de exibição de filmes no Brasil tem grandes motivos para comemorar. Depois de 
amargar quase duas décadas em que 50% das salas de cinema foram fechadas, a tendência se 
reverteu e, de seis anos para cá, o País ganhou 560 salas. Hoje são 1.635 em funcionamento, a 
melhor estatística em mais de 20 anos.  

Os números são modestos se comparados aos da década de 70, quando esse segmento viveu seu 
auge com mais de 3,5 mil salas, mas os milhões em investimentos previstos para os próximos 
anos indicam que esse recorde tem tudo para ser superado.  

Essa acelerada expansão é calcada em muitas variáveis. A primeira delas, e mais importante, foi a 
chegada dos grandes grupos internacionais na metade da última década, atraídos por uma 
economia que começava a se abrir e por um mercado retraído, mas com grande demanda.  

Conforme dados da consultoria Screenmedia , responsável pela publicação Filme B — a “bíblia” 
dos profissionais de cinema no País — de 1997 (quando o primeiro grupo desembarcou por aqui) 
até 2002, o investimento aproximado nos complexos de cinema foi de US$ 300 milhões. O 
crescimento do número de salas explica para onde foi esse montante: em 1997, eram 1.075 
salas, passando para 1.300 (1998), 1.350 (1999), 1.480 (2000), 1.620 (2001) e 1.635 (2002). 
Ou seja, de 97 até o ano passado o número de salas cresceu 52%. “A expectativa é que fechemos 
2003 com 1.800 salas”, afirmou o sócio-diretor da Screenmedia, Marcio Maffei.  

Outro fator que contribuiu com a aceleração desse mercado foi a própria volta dos brasileiros aos 
cinemas, hábito que havia se enfraquecido entre as décadas de 80 e a metade dos anos 90. “Em 
cidades como São Paulo, reconquistamos um público que já não freqüentava mais as salas e, 
melhor, formamos nova clientela”, disse ao DCI o diretor de planejamento do Grupo Severiano 
Ribeiro , Francisco Pinto.  

Conforme a consultoria Screenmedia, o público total, que era de 52 milhões de pessoas em 1997, 
chegou a 90 milhões no último ano, alta de 70%.  

Mais salas  

De olho em um segmento que faturou R$ 530 milhões apenas em bilheteria no ano passado, as 
grandes redes nem pensam em parar de investir. Vale lembrar que essas novas salas têm 
praticamente todas as matérias-primas importadas (do projetor à caixa de som, das máquinas de 
pipoca às telas com tecido especial), o que faz com que o investimento em cada sala chegue a R$ 
1 milhão.  

Quem está interessada em aplicar novos milhões é a Cinemark , rede norte-americana, pioneira 
no País com o conceito multiplex (conjunto com várias salas reunidas em um mesmo local). O 
grupo, que chegou por aqui em 1997, já tem espalhadas pelo País 264 salas. Na Grande São 
Paulo, são 14 complexos (alguns com seis, outros com até 14 salas) e mais meia dúzia no 
interior. A meta é fechar o ano com 283 salas no País — garantindo o primeiro lugar no ranking — 
com a abertura de novos complexos na capital paulista ( Shopping Aricanduva e Center Norte ) e 
em Curitiba. “Com a expansão, pretendemos oferecer para mais pessoas a oportunidade de 
assistir filmes com conforto e qualidade”, explicou o presidente da rede no País, Valmir Fernandes. 
A expectativa da rede, com as novas salas, é aumentar o faturamento em 10% este ano, que foi 
de R$ 200 milhões no último ano. Outro grupo estrangeiro no País, o UCI , vai inaugurar mais 12 
salas em Fortaleza e fechar o ano com 99 cinemas. Conforme a gerente de marketing Monica 
Portela, a expectativa da empresa é faturar 15% mais este ano. Em 2002, o faturamento cresceu 
22%, sobre o ano anterior.  



Em busca de mercado  

Com investimento de R$ 6,5 milhões, o Grupo Severiano Ribeiro acaba de inaugurar um complexo 
com seis salas e 1.320 lugares na capital paulista, sua estréia na região. “Hoje, temos um 
mercado extremamente atrativo em termos de retorno de investimento, principalmente em 
cidades em que temos a condição de cobrar um ingresso um pouco mais caro”, disse o diretor de 
planejamento Francisco Pinto. O retorno do investimento está previsto para 4,5 anos.  

O grupo, com 205 salas no País, sendo 21 no Estado de São Paulo, faturou R$ 118 milhões no ano 
passado e pretende crescer 10% este ano. “Queremos prestar um serviço diferenciado em São 
Paulo e fugir dos shopping centers. Um dos motivos que nos trouxe à Capital é que, antigamente, 
havia contrato de exclusividade entre os exibidores e certos distribuidores (como Fox e Warner ). 
Hoje, é possível exibir praticamente todos os filmes, o que garante públicos variados”, disse o 
executivo, que adiantou, para novembro, a abertura de um novo complexo em São Paulo e outro, 
de seis salas, no Recife.  

Shopping ou rua?  

A tática de evitar a abertura de cinemas em shoppings não é exclusiva do Grupo Severiano 
Ribeiro. O Unibanco Arteplex é adepto, mas em termos. “É evidente que houve uma 
‘shoppinização’ dos cinemas, mas também é preciso dizer que a abertura de um cinema, 
atualmente, está atrelada à existência de outro grande empreendimento”, disse Ademar Oliveira, 
que ajuda a administrar um multiplex no Shopping Frei Caneca e o Espaço Unibanco de Cinema , 
“meca” do cinema alternativo na Capital.  

O investimento no cinema do shopping foi, há dois anos, de R$ 5 milhões. Na opinião do 
executivo, ainda faltam cerca de três anos para que o retorno do investimento. Não há previsão, 
ainda, de um novo empreendimento na Capital, mas o grupo planeja a abertura de 6 salas em 
Belo Horizonte em dezembro (R$ 5 milhões) e mais oito em Recife, em março do ano que vem.  

A empresa não divulga o faturamento mas, conforme Oliveira, o total de expectadores em suas 
salas, que foi de 750 mil no ano passado, chega a 1 mi este ano.  
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