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Boa notícia: a bilheteria do cinema no mundo 
cresceu mais de 3% em 2017. No Brasil estamos 
crescendo de forma bem mais consistente, sen-
do que entre 2014 e 2017 nossa bilheteria cres-
ceu impressionantes 38%. E nos Estados Unidos, 
onde a Exibição encontra mais concorrência, a 
renda evoluiu 2,2%, considerando o mesmo pe-
ríodo. Este resultado é fruto da soma da habili-
dade dos artistas em oferecer produtos seduto-
res, e dos exibidores em transformar o cinema 
em uma experiência para além da tela. Fracas-
saram as previsões negativas que apontavam 
o fim do cinema com o nascimento das novas 
plataformas de acesso ao produto audiovisual. 
O público consome cinema, além de outros for-
matos de mídia. 

A concorrência é intensa e demanda de todos 
nós uma postura de atenção e capacidade de res-
posta ágil. Os resultados de 2017 apontam que o 
público adotou as salas VIP com ótimas respos-
tas para a expansão deste formato. A oferta de 
novas tecnologias em experiência imersiva nas 
salas também trouxe o consumidor para dentro 
do cinema. Outro desafio que temos enfrentado 
positivamente é a expansão do parque exibidor 
para o interior e para cidades de médio porte. 
Estratégias como estas podem e devem ser gesta-

das no nosso ambiente e só dependem de nós e 
de nossos parceiros.

Para além da nossa capacidade criativa como exi-
bidor, porém, está um grande aliado na conquista 
do público: o filme brasileiro. Temos assumido a 
responsabilidade de abrir diálogo com as distri-
buidoras e as produtoras para colaborar nesse 
desenvolvimento. Entretanto, cabe ao MinC e à 
Ancine o desafio de continuar oferecendo condi-
ções para o desenvolvimento da infraestrutura, 
bem como de formas de financiamento para que 
o cinema nacional seja sempre relevante como 
arte e como resultado de bilheteria. Nesse senti-
do, estamos testemunhando os esforços que essas 
instituições têm promovido nos últimos tempos. 

A Abraplex vem crescendo ano a ano junto com 
o mercado. Hoje representamos mais de 50% do 
total de salas do país. Nosso objetivo é reunir as 
empresas exibidoras de multiplex para que pos-
samos como grupo convergir ideias e construir 
soluções alinhadas para o nosso mercado. Que-
remos sempre manter o diálogo aberto com to-
dos os setores para construirmos uma indústria 
brasileira forte e duradoura. 

Marcelo Bertini
Presidente da Abraplex

A criatividade 
e a resiliência
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Um ano de desafios

O ano de 2017 representou importantes desa-
fios para o nosso segmento. Mas o principal, 
na minha opinião, foi a união e cooperação dos 
associados na busca de objetivos comuns, mui-
tas vezes abrindo mão de situações particulares 
para lutar pelo coletivo.

Como conquista do fruto desta união, foi o acor-
do assinado com o ECAD – Escritório Central 
Arrecadador de Direito Autoral –, encerrando 
muitos anos de litígios judiciais, conseguindo-se 
uma solução que atende aos nossos artistas e ao 
exibidor. Foram dois anos de intenso trabalho, 
com os dois lados se dedicando a encontrar uma 
fórmula, o que foi finalmente conseguido gra-
ças ao bom e transparente relacionamento que  
se estabeleceu.

O reconhecimento da importância da cultura na 
formação da identidade de um país requer um 
esforço contínuo, e o cinema, como uma jane-
la para esta descoberta, conta com o constante 
trabalho de nossos exibidores garantindo qua-
lidade e acesso à população, com permanente 
investimento em ampliação de ofertas e inova- 
ção tecnológica.

Sem dúvida, a renovação do RECINE foi um im-
portante desafio vencido no ano passado. Foi 
o reconhecimento do governo da importância  
do segmento, e do retorno propiciado pelo in-
vestimento em novas salas ou na modernização 
das existentes. O desafio agora é partir para 
ampliar o número de municípios atendidos 
pela exibição.

Outros pontos ainda precisam ser revistos, pois 
ainda persiste uma visão ultrapassada da sala 

de exibição, de quando era o principal meio de 
comunicação de massa. Precisamos rever toda 
a regulamentação da exibição, à luz de todas as 
plataformas e telas que hoje estão disponibili-
zadas para a população. 

Mas estes pontos serão abordados sempre 
com o que tem caracterizado o nosso trabalho: 
transparência e ética, sempre trabalhando para 
oferecer o melhor para nosso distinto público.

Antonio Carlos Caio Silva 
Diretor Executivo



8 empresas 
integram a 
ABRAPLEX
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A década de 1940 apresentou grandes mudanças 
em Belo Horizonte. Logo no início, Juscelino Ku-
bitschek assumiu a prefeitura da capital mineira, 
promovendo grandes transformações até 1945. Em 
1947, surgiu o Cine Teatro Brasil, o primeiro cine-
ma de rua da cidade. O espaço contava com 1.850 
lugares e os mineiros lotavam constantemente a 
sala a ponto de ele atingir as maiores bilheterias 
das décadas de 1950 e 60. O sucesso animou os do-
nos que, ao longo desse período, expandiram com 

inaugurações de mais oito salas: Palladium, Me-
trópole, Acaiaca, Jaques, Pathê, Odeon, Floresta e 
Tamoio. 

A Cineart nunca tirou o foco do seu público-alvo, 
os mineiros. Por isso, ao longo dos anos, expandiu 
pelo estado, sempre se adaptando aos novos tem-
pos, e à procura dos melhores equipamentos, em 
busca de conforto e qualidade no atendimento.
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A Cineart nunca tirou o  

foco do seu público-alvo,  

os mineiros. Por isso, ao  

longo dos anos, expandiu 

pelo estado, sempre se 

adaptando aos novos 

tempos, e à procura dos 

melhores equipamentos, 

em busca de conforto e 

qualidade no atendimento.

Atualmente, a empresa comemora 70 anos de 
existência e consolida-se no mercado de exibi-
ção de filmes como uma empresa multiplex. Os 
12 complexos estão todos localizados no estado 
de Minas Gerais. A Cineart está presente em Belo 
Horizonte com sete cinemas na cidade, e os ou-
tros cinco nos municípios de Betim, Contagem e 
Pouso Alegre. São ao todo 67 salas digitais, sen-
do 16 delas em 3D, uma IMAX, uma sala VIP, no 
Net Cineart Ponteio, em Belo Horizonte, e quatro 
salas Ex Wall, que conta com projeção 4K e som 
digital com mais de 10 mil watts de potência. 
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Quando a rede Cinemark inaugurou seu primei-
ro complexo de cinemas nos Estados Unidos, 
em 1984, o público lotava as salas para assistir 
a filmes hoje considerados clássicos como Caça-
-fantasmas, Footloose, Gremlins, Indiana Jones e 
o templo da perdição e O exterminador do futu-
ro. Em pouco tempo, a Cinemark ampliou seu 
território e se tornou o terceiro maior circuito 
norte-americano com 339 cinemas e 4.542 telas 
espalhadas em 41 estados.

Não demorou para que a rede expandisse e con-
quistasse novos países, sendo, hoje em dia, a 
maior rede mundial em números de ingressos 

de cinema, e a segunda maior rede do mundo 
em número de salas.

Em 1997, a Cinemark chegou ao Brasil. Em junho 
daquele ano, inaugurou o primeiro multiplex, 
em São José dos Campos, São Paulo, com oito sa-
las e serviço de snack bar. Desde então, os nú-
meros só aumentam. Hoje, a rede está presente 
em 45 cidades de 17 estados brasileiros, além do 
Distrito Federal. São 617 salas em 83 cinemas no 
país e mais de 45 milhões de espectadores por 
ano. Os cinemas da rede norte-americana em-
pregam, no Brasil, mais de 4 mil funcionários.

Foi a rede Cinemark que trouxe para o Brasil o 
conceito de salas VIP, em 2008, mudando a ex-
periência de assistir a um filme. Hoje, esses es-
paços, conhecidos na rede como Prime, prezam 
pelo conforto e pela alta qualidade em tudo. Des-
de o cardápio exclusivo, com opções de sanduí-
ches gourmets e vinhos selecionados, até poltro-
nas reclináveis em couro.

Em 2014, trouxe a D-Box, com poltronas que se 
movimentam para simular vibrações, quedas e 
trepidações, oferecendo ao público a sensação 
de participar do filme. A rede trouxe também ao 
Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema — XD, 
com telas maiores que as convencionais e uma 
sonorização ainda mais potente. Hoje, 40 salas 
contam com a tecnologia XD.

A rede está presente em 16 países com mais de 
5.903 salas. Na América Latina, a rede tem 187 
cinemas e 1.344 salas.

Hoje, a rede está presente 

em 45 cidades de 17 

estados brasileiros, além 

do Distrito Federal. São 617 

salas em 83 cinemas no 

país e mais de 45 milhões 

de espectadores por ano.  

Os cinemas da rede norte-

americana empregam,  

no Brasil, mais de  

4 mil funcionários.
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Em 1971 surgia a Organização Ramírez na cida-
de de Morélia, em Michoacán, no México, com 
a proposta de ser a melhor opção em entrete-
nimento. Quarenta e sete anos depois, a empre-
sa, que hoje em dia é conhecida como Cinépo-
lis, tem mais de 67,7% do mercado mexicano, e 
espalhou-se pelas Américas, onde está presente 
em 11 estados dos Estados Unidos, cinco países 
da América Central (Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala e Panamá), cinco países 
da América do Sul (Argentina, Brasil, Chile, Co-
lômbia e Peru), além de marcar presença na 
Europa, em 19 províncias da Espanha, e na Ín-
dia, onde está em 28 cidades daquele país. Ao 
todo, são 607 cinemas com 5.018 salas e mais de 
897.000 poltronas.

A exibidora mexicana é a mais nova, entre os 
associados da Abraplex, no Brasil. Chegou em 
2010, mais precisamente em Ribeirão Preto (SP), 
já com o mercado de multiplex estabelecido. 
A empresa, então, acelerou. Logo no primeiro 
ano de operação no país, já estava com 64 telas. 
Depois de dois anos, triplicou seu circuito, com 
174 salas e já era o segundo maior exibidor em 
número de salas. Em pouco mais de seis anos, 
com 50 cinemas e 378 salas espalhadas por 37 
cidades do Brasil - um recorde de inaugurações 
em tão pouco tempo – a Cinépolis se consolidou 
como a segunda maior do Brasil.

A estratégia foi simples: analisar em quais cida-
des havia uma demanda por salas de cinema. 
Por isso, a rede está majoritariamente presente 
nas regiões Norte e Nordeste do país, contabi-

lizando 48 e 98 salas, respectivamente. Só em 
Manaus (AM), a exibidora mexicana possui três 
complexos que somam 26 salas.

A política da Cinépolis, além de buscar equipa-
mentos de tecnologia avançada, preza também 
pela qualidade de seus serviços. Não é à toa que 
marca sua presença no mercado nacional com 
48 salas VIP, um número bastante expressivo. 
Neste particular, a Cinépolis possui salas com 
tecnologias IMAX, Atmos, 4DX, além do formato 
Macro XE e a sala Jr, para atendimento exclusi-
vo de crianças.

Em 2017, a Cinépolis trouxe para o Brasil, a 
Spyral, empresa que pertence à Cinépolis Méxi-
co e se dedica à venda de sorvetes de casquinha 
e copo, para clientes dos cinemas e frequenta-
dores dos shoppings e locais, terminando o ano 
com seis lojas da marca.

A política da Cinépolis, 

além de buscar 

equipamentos de 

tecnologia avançada, preza 

também pela qualidade  

de seus serviços. 
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A Cinesystem nasceu em 1999, quando a vonta-
de de se aventurar em um novo ramo falou mais 
alto e o empresário Marcos Barros, que já acu-
mulava uma experiência de mais de 15 anos em 
comunicação, abriu seu primeiro multiplex em 
Maringá, com o nome de Cine Aspen. O empre-
endimento ficava no então Aspen Park Shopping 
Center, hoje Shopping Maringá Park.

 

Como o primeiro espaço adquirido fez um gran-
de sucesso, três anos depois Barros foi convida-

do para estruturar os cinemas em outros sho-
ppings que iriam abrir nas cidades de Curitiba 
(PR) e Porto Alegre (RS). Com as novas inaugura-
ções, a marca “Cinesystem” foi criada e, a partir 
de 2003, a empresa passou a atuar propriamente 
como uma “rede”. Onze anos depois da inaugu-
ração, a Cinesystem já figurava entre as cinco 
maiores exibidoras do país. 

O tempo passou, mas a filosofia da companhia se 
manteve: levar tecnologia de ponta e os principais 
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O tempo passou, mas a 

filosofia da companhia se 

manteve: levar tecnologia 

de ponta e os principais 

lançamentos do cinema 

para regiões que nem 

sempre estavam no radar 

das grandes exibidoras  e 

distribuidoras.

lançamentos do cinema para regiões que nem 
sempre estavam no radar das grandes exibido-
ras e distribuidoras.

 

Vanguardista, lançou em 2011 o primeiro multi-
plex totalmente digital do Brasil. No ano seguinte 
trouxe com ineditismo para o mercado exibidor 
nacional o conceito de autoatendimento, e vem 
implantando este modelo em suas novas unida-
des desde então. Foi também a primeira exibi-
dora da América Latina a inserir em suas salas 
o sistema de som Dolby Atmos®, e hoje opera o 
único cinema com 100% de projeção a laser da 
América Latina. 

Nesses anos de história a exibidora se expandiu 
pelo Brasil. Atualmente, a Rede Cinesystem Cine-
mas opera 156 salas distribuídas por 26 comple-
xos em dez estados: Pará, Maranhão, Pernambu-
co, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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Por trás do circuito do Cinema Espaço Itaú de 
Cinema está a figura de Adhemar Oliveira. O 
paulista de Jaboticabal é o diretor de programa-
ção do Espaço Itaú de Cinema, do Cinearte e do 
Cinespaço, que se consolidaram no mercado no 
início dos anos 2000.

A história de Adhemar começou ainda nos anos 
1980, mas não em São Paulo. No Rio de Janeiro. 
Ele foi um dos fundadores do Cineclube Estação 
Botafogo, em 1985, espaço que se preocupava em 

manter uma exibição elástica, com filmes inde-
pendentes, e que se transformou num templo da 
geração de cinéfilos ali formada. 

Em 1993, o grupo decidiu expandir e ir para 
São Paulo. Adhemar voltou para a terra da ga-
roa, onde criou o Espaço Unibanco, projeto que 
transformou um decadente cinema da rua Au-
gusta em três salas, com livraria e café.  Pouco 
depois de trazer esse conceito para o Rio, Adhe-
mar acabou desligando-se do Grupo Estação. 
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Na separação, o diretor de programação ficou 
com a sala em São Paulo e uma no Rio de Janei-
ro, na Praia de Botafogo. Com a mudança, optou 
por seguir uma linha diferente, inédita no país: 
preservou algumas características dos cineclu-
bes, como uma programação de filmes de arte, e 
as uniu a conceitos do multiplex. Ou seja, tecno-
logia de ponta, serviço de snack bar, com opções 
de filmes blockbusters. Tudo isso sempre com a 
colaboração de um banco – primeiro, o Uniban-
co, e depois, o Itaú. A junção dos dois conceitos, 
denominada Arteplex, fez com que o espectador 
tivesse mais opções e ganhasse em conforto. 

Hoje, o Espaço Itaú de Cinema conta com 57 sa-
las espalhadas por oito cinemas em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Curitiba e Por-
to Alegre, mostrando que a criatividade de unir 
dois polos distintos, mas sempre priorizando tec-
nologia e variedade na programação, deu certo. 
O grupo está entre os principais responsáveis 

pela transformação do circuito exibidor de fil-
mes de arte no país. 

Outro marco do grupo foi inaugurar a primeira 
sala IMAX no Brasil. Em formato stadium, com 
uma tela de 21 metros de largura por 14 de 
altura, praticamente o triplo de uma tela con-
vencional, esta sala fica no Shopping Bourbon 
Pompeia, em São Paulo, e conta com a qualida-
de de som de 7.1 canais.

O grupo está entre os 

principais responsáveis  

pela transformação do 

circuito exibidor de filmes  

de arte no país. 
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O GNC Cinemas surgiu da fusão de duas empre-
sas familiares e tradicionais no ramo de cinema, 
em Porto Alegre (RS). São elas, a Cia. Nacional de 
Cinemas, pertencente às famílias Cuervo Silva e 
Castello, e a empresa Leonforte, pertencente à 
família Difini Leite.

As três famílias decidiram juntar forças num 
período complicado para a exibição de filmes 
no país. Os shopping centers tomavam conta 
do território nacional e muitos cinemas de rua 
fechavam as portas. Era preciso se atualizar e 
acompanhar a direção dos novos tempos. Por 
isso, eles juntaram forças e começaram a mon-
tar salas em grandes centros comerciais. Foram 
os pioneiros na região Sul. O GNC — ou Grupo 
Nacional de Cinema — iniciou suas atividades 
em 1991, quando foram inauguradas suas três 
primeiras salas, no shopping Praia de Belas, em 
Porto Alegre. Ao longo dos anos, este cinema ex-
pandiu para seis salas.

Hoje, o GNC opera 53 salas espalhadas por dez 
complexos, sendo 20 deles 3D e três salas VIP. 
Inclusive, a primeira sala de luxo no Sul do país 
é do GNC, no complexo de Blumenau. A exibido-
ra gaúcha, além de Porto Alegre, também está 
presente em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 
e no estado de Santa Catarina, nas cidades de 
Criciúma, Joinville, Balneário Camboriú, além  
de Blumenau.

A exibidora também foi pioneira em oferecer 
serviços inovadores a seus clientes. Além de 
atores presentes nas estreias, o GNC levou para 
as telonas a exibição do Oscar, num tempo em 
que não se falava das possibilidades de entrete-
nimento que uma sala de cinema poderia pro-
porcionar. Foi montado um pequeno palco na 
primeira versão do cinema Praia de Belas e, lá, 
foram realizados desde desfiles de moda a luta 
de esgrima para o lançamento de A Máscara do 
Zorro, em 1998. Tudo para surpreender o espec-
tador e atraí-lo para as salas. O GNC também 
conta com o programa de fidelidade Movie Club. 
Com ele, a exibidora fideliza seus clientes e pas-
sa a conhecê-los também. A cada compra de in-
gresso, o cliente acumula pontos e pode ganhar 
brindes como ingressos, pipocas e refrigerantes.

O GNC aposta na constante modernização de 
seus cinemas. Em geral, uma vez por ano, um de 
seus complexos passa por uma reforma total.

O GNC aposta na 

constante modernização 

de seus cinemas. Em geral, 

uma vez por ano, um de 

seus complexos passa por 

uma reforma total.



Anuário Abraplex 17



Anuário Abraplex18



Anuário Abraplex 19

A Moviecom investe cada 

vez mais no diálogo  

com seus clientes, por  

meio de uma comunicação 

constante nas mídias 

digitais, e do seu clube de 

vantagens, o Moviecom+.

A história da Moviecom teve início há quase 100 
anos, em 1926, quando ainda se chamava Araújo 
& Passos, nome emprestado dos fundadores Azor 
de Araújo e João José Passos. A empresa era uma 
das oito distribuidoras que havia no Brasil na épo-
ca, com sede em Botucatu, interior de São Paulo.

Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, a eco-
nomia no país recebeu alguns estímulos. O grupo 
decidiu então entrar também no mercado de exi-
bição de filmes. Nos anos 1960, os filhos de Azor e 
João assumiram os negócios. Na década seguinte, 
a empresa saiu definitivamente do ramo da 
distribuição e passou a se dedicar exclusivamente 
à exibição.

Nos anos 1980, o baque econômico atingiu a em-
presa, que sentiu a chegada do videocassete e o 
início da migração dos cinemas de rua para os 
shoppings. Foram anos difíceis. Em 1996, Araújo 
& Passos encerram a sociedade e, a partir de en-
tão, trilham caminhos diferentes. Surgia a Cine-
matográfica Passos.

A concorrência de grandes exibidoras estrangei-
ras não intimidou essa pequena empresa brasi-
leira, que se reestruturou, se modernizou e cres-
ceu. Em 1999 um novo sócio, Leonardo Frossard 
de Faria, passou a fazer parte do quadro acio-
nário da empresa, injetando ainda mais força 
aos planos de expansão da exibidora. Então, em 
2003 a Cinematográfica Passos se transformou 
em Moviecom Cinemas, hoje uma das mais im-
portantes exibidoras do país.

A Moviecom acompanhou o movimento que 
levava os cinemas para dentro dos shoppings. 
Investindo em tecnologia e na prestação de um 
serviço diferenciado, mesmo com a concorrên-
cia muito forte das exibidoras estrangeiras, a 
empresa continuou crescendo. Hoje a Moviecom 
está presente em 20 cidades, sendo 11 no interior 
do estado de São Paulo e as restantes espalhadas 
por outros sete estados, sempre privilegiando as 
regiões carentes da magia do cinema. São 108 sa-
las distribuídas por 22 complexos, cuidados por 
uma equipe de mais de 600 colaboradores.

Além de oferecer os tradicionais produtos espe-
ciais para escolas e empresas, a Moviecom inves-
te cada vez mais no diálogo com seus clientes, 
por  meio de uma comunicação constante nas 
mídias digitais, e do seu clube de vantagens, o 
Moviecom+.
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A UCI Cinemas (United Cinemas International 
Ltda.) está há 20 anos no Brasil e atua em 13 ci-
dades do país: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, 
Fortaleza, Curitiba, São Luís, Campo Grande, 
Manaus, Ribeirão Preto, Salvador, Juiz de Fora, 
Belém e Canoas.   

 

São 201 salas de cinema que aliam qualidade, 
conforto e tecnologia, proporcionando ao pú-
blico as melhores e mais completas experiên-
cias cinematográficas. Entre elas as especiais 
IMAX, UCI XPLUS, UCI DE LUX e 4DX, além das 

poltronas UCI SUPERSEATS e SuperD. A rede é 
responsável pelo maior complexo de cinemas 
brasileiro, que também registra o maior públi-
co no Brasil desde a sua inauguração, em 1999: 
o New York City Center, na Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro, com 18 salas, incluindo IMAX, XPLUS, 
duas DE LUX, e uma 4DX.

 

Desde 2005, a UCI faz parte da National Amu-
sements Inc, (NAI). Tradicional rede americana 
de cinema, a NAI está há 74 anos no mercado, 
com uma operação de mais de 938 salas através 
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das marcas UCI Cinemas, Showcase Cinema de 
Lux, Showcase Cinemas e Multiplex Cinemas, 
em complexos nos Estados Unidos, Reino Unido 
e América Latina.

 

Hoje, a NAI é controladora da Viacom e da CBS. 
A Viacom é uma empresa líder mundial em con-
teúdo de entretenimento, com marcas conheci-
das e respeitadas, que incluem MTV Networks 
(MTV: Music Television, VH1, CMT: Country Mu-
sic Television, Nickelodeon, Nick at Nite, Spike 
TV, TV Land) e produção de filmes (Paramount 
Pictures, DreamWorks e Famous Music), canais 
de TV a cabo (The CBS Television Network, CBS 
Television Stations, CSTV Networks, the CW, 
Showtime), rádio (CBS Radio, CBS Outdoor), pro-
dução de conteúdo (CBS Television Distribution, 
CBS Paramount Network Television, the CBS In-
teractive Audience Network) e editorial (Simon  
& Schuster).

Tradicional rede americana 

de cinema, a NAI está há 74 

anos no mercado, com uma 

operação de mais de 938 

salas através das marcas 

UCI Cinemas, Showcase 

Cinema de Lux, Showcase 

Cinemas e Multiplex Cinemas, 

em complexos nos Estados 

Unidos, Reino Unido e 

América Latina.



8 empresas 
integram a 
ABRAPLEX
A exibição  
no Brasil
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Depois de ter sido uma importante atividade 
econômica nos seus anos dourados a ativida-
de cinematográfica no Brasil passou por uma 
longa fase de estagnação no início da década 
de 1990, e só ganhou importantes impulsos nos 
últimos 20 anos. Um conjunto de fatores favo-
ráveis trazido pela estabilização da economia, 
combinado com potentes investimentos em um 
novo desenho das salas de exibição, revolucio-
naram todo o parque exibidor, que vive nos úl-
timos tempos uma nova era. 

Nesses últimos anos, formou-se um novo cená-
rio que fez com que o mercado brasileiro che-
gasse em 2017 com 761 cinemas e 3.206 salas 
– com tecnologia e design de última geração – 
das quais cerca de duas mil seguem o melhor 
padrão internacional. Concentrados nas capi-
tais, mas também presentes em áreas menos 
habitadas, os complexos cinematográficos hoje 

estão presentes em todos os 26 estados, além do 
Distrito Federal.

Depois de convivermos durante muitos anos 
com um parque exibidor estruturado num 
modelo de salas convencionais, um forte in-
vestimento em infraestrutura trouxe para a 
atividade um novo conceito de complexo ci-
nematográfico que abriga muitas salas em um 
mesmo espaço, com um auditório em formato 
stadium.

Toda esta evolução começou quando se introdu-
ziu por aqui o multiplex, um novo conceito  de 
consumo em cinemas que se tornou um fenô-
meno em todo o mundo, possibilitando agregar 
um conjunto de novas tecnologias que o audio-
visual vem incorporando a cada dia em termos 
de imagem e som de altíssima qualidade.

Brasil tem parque 
exibidor dos mais 

modernos do mundo

Depois de anos de estagnação, 
investimentos na qualidade das 
salas de cinema fazem mercado 

crescer nos últimos 12 anos 
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Era previsível que o aumento 

de salas possibilitasse 

também um aumento de 

renda e de público, mas esse 

aumento foi muito maior do 

que se esperava, fazendo 

com que o mercado batesse 

recordes sucessivos ano a 

ano, mesmo que a economia 

nem sempre favorecesse 

esse crescimento.

O consumidor passou a ter acesso a diversas me-
lhorias, entre as quais a escolha de conteúdos 
diferenciados em um mesmo espaço, onde, além 
de filmes e entretenimento, ele dispõe de uma 
grande quantidade de serviços, como alimenta-
ção, estacionamento, segurança e facilidade de 
pagamento. Se antes o cinema se atualizava com 
os modelos trazidos pelos shopping centers, hoje 
ele passa a ser um complexo de novas experiên-
cias, modernizando o próprio shopping.

Este crescimento de salas vem acontecendo 
desde o início dos anos 2000, com picos anuais 
irregulares, dependendo da escalada dos ope-
radores de shopping centers nas inaugurações 
em regiões até então desprovidas de centros co-
merciais que atendessem a todas as camadas da 
população.

Era previsível que o aumento de salas possi-
bilitasse também um aumento de renda e de 
público, mas esse aumento foi muito maior do 
que se esperava, fazendo com que o mercado 

batesse recordes sucessivos ano a ano, mesmo 
que a economia nem sempre favorecesse esse 
crescimento. Durante alguns anos a média de 
espectadores por sala variou, pois, enquanto 
se abriam novas salas, outras do velho padrão 
eram fechadas. A partir de 2008 a média pas-
sou a crescer, mesmo com um grande aumento 
de ofertas, A média de 2017 foi 56.919, uma das 
maiores do mundo. 

Esse conjunto de fatores positivos fez com que 
o mercado brasileiro, segundo a MPAA em seu 
relatório de 2017, se colocasse em 11º lugar do 
mundo. Este fato o colocou no calendário dos 
lançamentos mundiais simultâneos, já que o 
preço médio do ingresso no país vem acompa-
nhando o crescimento do mercado.

Nos últimos dez anos, aproveitando-se do cres-
cimento econômico que o país teve, houve um 
boom de inaugurações de shopping centers, 
não só nas grandes cidades, mas também em ci-
dades médias e pequenas, regiões longínquas, 
periferias de centros urbanos menos habitadas. 
Foi uma gigantesca expansão de espaços de la-
zer e de compras, em busca de públicos diferen-
ciados em classes econômicas até então distan-
tes dos bens de consumo e do entretenimento. A 
atividade cinematográfica aproveitou-se dessa 
oportunidade, antes como coadjuvante, depois 
tornando-se uma das principais âncoras destes 
empreendimentos. O mercado operava nesta 
época com a excelente média de 150 novas salas 
inauguradas por ano.

Hoje o cinema faz parte da vida cotidiana de 
395 municípios brasileiros, uma quantidade 
relativamente pequena em relação aos 5.570 
municípios existentes neste imenso país. Mas 
temos que levar em conta que o investimento 
em cinemas modernos demanda altos valores, 
incompatíveis com a capacidade econômica de 
pequenos municípios.

Passamos de um patamar de 70 milhões de es-
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Com o crescimento do 

parque exibidor, aumentaram 

as possibilidades de o 

mercado absorver maior 

quantidades de títulos, e isto 

foi acontecendo ano  

a ano, seja com os 

lançamentos nacionais,  

seja com os estrangeiros. 

pectadores em 1999 para 183 milhões em 2017, 
o que estabeleceu um novo mercado de cine-
ma no Brasil. Coincidentemente o país teve um 
crescimento econômico bastante considerável, 
que deu um novo impulso à quantidade e à qua-
lidade do filme nacional, e com isso criou-se 
uma sinergia importante para a conquista das 
camadas mais populares, que estavam há mui-
tos anos afastadas do mercado consumidor.

Chegamos ao final de 2015 com 100% de digi-
talização do parque exibidor, fato que deu um 
status ainda mais moderno ao cinema, com 
imagem e som totalmente digitais. Este gigan-
tesco processo de digitalização de mais de três 
mil salas possibilitou, entre tantas novidades, a 
renovação e a difusão da tecnologia 3D, que, em 
alguns países, como o Brasil, obteve ótimos re-
sultados e consequente rentabilidade batendo 
recordes a cada ano. 

O 3D conseguiu avanços técnicos, atraindo um 
novo público e agregando valor ao preço do 
ingresso, além de dificultar, em muito, a pira-
taria. A digitalização também facilitou a imple-
mentação do sistema de distribuição de filmes 
e conteúdos via satélite, o que possibilitou uma 
logística mais segura, ágil e barata, num país de 
dimensões continentais como o Brasil. Atual-
mente, o cinema da mais longínqua cidade do 
país consegue o lançamento mais recente com a 
mesma facilidade que um cinema de uma gran-
de cidade.

Com o crescimento do parque exibidor, aumen-
taram as possibilidades de o mercado absorver 
maior quantidades de títulos, e isto foi aconte-
cendo ano a ano, seja com os lançamentos na-
cionais, seja com os estrangeiros. As estreias 
nacionais, estimuladas em sua produção por 
altos investimentos subsidiados, avançaram de 
30 títulos em 2001 para 146 em 2017, enquanto 
os lançamentos estrangeiros passaram de 124 
em 2001 para 308 em 2017. Somadas, as estreias 
ofereceram 454 novos títulos ao mercado exibi-
dor. Dessa maneira, não só expandiu-se o seg-

mento do blockbuster, como também o dos fil-
mes médios com potencial de vida longa, além 
de ter sido possível ao filme nacional alcançar 
novos espaços que muitas vezes tiveram a chan-
ce de figurar na lista das dez maiores bilhete-
rias do ano. 

Outro dado importante para se analisar o mer-
cado é a evolução do índice de ingressos por ha-
bitante, o chamado ingresso per capita.  Hoje, 
com a presença de cinemas em mais cidades e 
com a oferta de um complexo mais perto de sua 
casa, o brasileiro aumentou sua ida ao cinema 
de 0,31 em 1997 para praticamente uma vez ao 
ano (0,9 vezes por ano), um índice ainda baixo, 
mas que só tende a crescer. 

O mesmo se pode dizer da relação aos novos 
números do total de habitantes do país por 
sala ofertada. Em 1997, tínhamos uma relação 
de 155,2 mil habitantes para cada sala. E evo-
luímos, em 2017, para um parque exibidor que 
oferece uma sala para cada 64 mil habitantes, 
porém esses números demonstram que, quan-
do os índices estruturais e socioeconômicos da 
população forem mais favoráveis, o parque exi-
bidor poderá ter um avanço em muitas áreas 
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ainda carentes de cinemas, o que mostra que o 
mercado tem bastante espaço para crescer.

Em termos de criatividade, com o digital, a ex-
periência cinematográfica tornou-se ainda me-
lhor. No produto final que passou a ser exibido 
está cada vez mais evidente que as novas tecno-
logias possibilitaram aos realizadores exercer 
ainda mais seus talentos, competindo em igual-
dade de condições com os outros produtos que 
disputam a atenção do consumidor, e deixando 
o cinema com um resultado ao qual nunca an-
tes o espectador teve acesso. Hoje, para o cria-
dor, não existe mais limite técnico para a imagi-
nação. As telas dos cinemas, que sempre foram 
grandes, tornaram-se gigantes; o som, que era 

forte e potente, tornou-se uma ambientação so-
nora com diversos canais, que foram somados 
a um conjunto arquitetônico de acústica e de 
conforto espetaculares que ainda continuam a 
evoluir. Ou seja, telas gigantes, som imersivo e 
demais ofertas tecnológicas são os fortes dife-
renciais em relação à concorrência que o cine-
ma sempre conseguiu vencer.

Ou seja, mais e melhores cinemas, mais público 
em camadas mais diversificadas, mais e melho-
res filmes, principalmente nacionais, formaram 
um ambiente propício ao que podemos chamar 
de uma nova era do audiovisual no Brasil.

(54,7% de participação na frequência total dos 
cinemas), e arrecadou R$ 1,662 bilhão em bilhe-
teria (60,8%). A média de público por sala deste 
grupo de exibidores atingiu 61.766 espectado-
res, resultado superior à média do mercado.

Com a abertura de novos cinemas, alguns exi-
bidores vêm se qualificando para atender a 
uma nova expectativa do mercado na conquis-
ta de um espectador mais exigente. Com isso, 
confirma-se a tendência não só dos cinemas, 
mas dos shopping centers, em pensar uma ar-
quitetura que privilegie a construção de salas 
VIP, de salas especiais com tecnologias de últi-
ma geração, que proporcionam ao espectador 
diferentes experiências. 

A alta competitividade do mercado também 
obriga a concentrar as atenções num conjun-
to de fatores que vão desde a realização de 
promoções, a alta qualidade do serviço, do 
atendimento, até a manutenção e atualização 
dos equipamentos. Algumas redes operam em 
âmbito nacional, enquanto outras optam por 

No Brasil, 90% do mercado nacional está con-
centrado em 15 cadeias exibidoras. Oito des-
sas empresas — Cineart, Cinemark, Cinépolis, 
Cinesystem, Espaço Itaú de CInema, GNC, Mo-
viecom e UCI — compõem a Abraplex que, com 
1.619 salas, somam 50,5,% de participação no 
número total de salas. Esse conjunto de salas 
atraiu 100 milhões de espectadores em 2017 

Com a abertura de novos 

cinemas, alguns exibidores 

vêm se qualificando 

para atender a uma nova 

expectativa do mercado  

na conquista de um 

espectador mais exigente.

A ABRAPLEX
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atuar regionalmente, como é o caso da Cineart, 
localizada em Minas Gerais, ou da GNC, situ-
ada no Rio Grande do Sul e em Santa Catari-
na, empresas que hoje lideram estes mercados 
dessas regiões.

O mercado em 2017
Vários fatores contribuíram para que 2017 não 
continuasse a escalada de crescimento de públi-
co e renda que vinha acontecendo ano a ano. 
A abertura de novas salas diminuiu seu ritmo 
em função da retração de inauguração de sho-
pping centers, primeiro sinal da chegada da cri-
se no setor de varejo, que fez com que apenas 
122 novas salas fossem abertas. Em termos de 
produtos, nota-se que a frequência ao cinema 
continuou forte, embora mais seletiva, concen-
trada nos grandes lançamentos. Depois de oito 
anos tendo crescimento sobre crescimento de 
público, e de renda por 12 anos, o mercado ci-
nematográfico não suportou o quinto ano segui-
do de recessão e crises institucionais políticas, 
fortes em alguns estados. O ano de 2017 acabou 
fechando finalmente com uma pequena que-
da de público de 1,5% em relação a 2016, mas 
ainda conseguiu manter a renda em alta de 3%, 
muito em função do aumento do preço médio 
do ingresso, para R$ 14,93. 

A importância do 
conteúdo
O mercado de distribuição sempre foi muito 
competitivo, mas, com a grande mudança no 
panorama da exibição no Brasil nos últimos 
anos, ficou ainda mais disputado. Não só os blo-
ckbusters alcançaram grandes bilheterias, mas 
toda a carteira de filmes das distribuidoras teve 
tratamentos especiais em busca do sucesso. 
Com todo o circuito exibidor já preparado para 
exibições via satélite, muitos exibidores e novos 
distribuidores lançaram, além dos filmes tradi-

cionais, diversos outros produtos, os chamados 
conteúdos alternativos, como transmissões de 
campeonatos de games, de futebol, óperas, bal-
lets, shows e outros espetáculos, muitos deles 
ao vivo. Esta nova maneira de entretenimento 
vem atraindo um público novo, geralmente um 
consumidor de alto poder aquisitivo, que nem 
sempre consome cinema. 

Com esse conjunto de ofertas, o parque exibidor 
está atendendo a todas as expectativas de um 
público consumidor de entretenimento cada 
vez mais disputado e exigente, seja na qualida-
de da exibição em si, seja no conjunto de servi-
ços oferecidos, desde a programação até a satis-
fação do espetáculo cinematográfico com todos 
os requisitos necessários para transformar a 
ida ao cinema numa grande experiência.

Com esse conjunto de 

ofertas, o parque exibidor 

está atendendo a todas 

as expectativas de um 

público consumidor de 

entretenimento cada  

vez mais disputado.
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Linha do tempo

1895
Os irmãos 
Lumière 
realizam a 
primeira 
exibição de 
cinema,  
em Paris

1896
Primeira exibição 
cinematográfica no 
Brasil, realizada 
por Henry Paillie

1897
Paschoal Segreto 
abre a primeira 
sala de cinema

1947
Nasce a Cineart

1950
Nasce a TV Tupi, 
primeiro canal 
de televisão  
do país

1966
O primeiro 
shopping center 
é inaugurado no 
Brasil, em  
São Paulo

1981
A Empresa 
Brasileira de 
Telecomunicações 
(Embratel) divulga 
que superou a 
cobertura de 
90% do território 
nacional

1982
O surgimento do 
videocassete aumenta 
a concorrência 
com o cinema. No 
Brasil, surgem os 
videoclubes, que 
atuaram até 1985, 
quando o Conselho 
Nacional de Cinema 
(Concine) cria o selo 
de autenticidade e 
passa a fiscalizar 
a comercialização 
de videocassetes. 
Surgem as primeiras 
distribuidoras de 
vídeo legalizadas

1967-
1997
Os cinemas 
acompanham as 
mudanças e vão 
para os shopping 
centers, abrindo 
conjuntos com 
até quatro salas. 
Algumas salas  
de rua são 
divididas em 
duas ou até três 
pequenas salas

1983
Inauguração do 
primeiro multiplex 
de rua, o Cine Belas 
Artes de São Paulo, 
pela empresa  
francesa Gaumont

Anos 
70
Apesar de ter vindo 
para o Brasil em 
1956, as redes de 
supermercados 
se expandem na 
década de 70  
Fim dos anos 1970, 
o Brasil atinge o 
número de 3.276 
salas,  a maioria, 
cinemas de rua

1987
Inauguração do 
primeiro multiplex 
com oito salas no 
Park Shopping de 
Brasília, pela Paris-
Severiano Ribeiro

1988
A TV a cabo 
começa a dar os 
primeiros passos

1991
Surge a 
GNC em 
Porto Alegre 
(RS)
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1993
Primeiro 
cinema do 
Espaço de 
Cinema, de 
Adhemar 
Oliveira

1994
A Embratel 
passa a 
comercializar 
em caráter 
experimental a 
internet

1996
Nasce a 
Moviecom como 
rede, a partir 
da cisão do 
tradicional grupo 
Araújo & Passos

1997
Cinemark abre 
seu primeiro 
cinema no Brasil, 
no shopping 
Colinas, em São 
José dos Campo, 
com oito salas

1998
UCI abre seu 
primeiro multiplex 
no Brasil, no 
Estação Plaza  
de Curitiba, com 
dez salas

1999
Nasce a 
Cinesystem, 
com a abertura 
do cinema do 
Maringá Park 
Shopping, em 
Maringá

2001
São realizadas 
as primeiras 
experiências com 
projeções digitais 
no Brasil

2006
Diversas 
empresas 
exibidoras 
instalam os 
primeiros 
equipamentos 
com projeção  
3D no país 

2009 
A primeira 
sala IMAX é 
inaugurada 
pelo Espaço 
de Cinema, no 
Espaço Itaú 
do Bourbon 
Shopping em 
São Paulo

2010
A Cinépolis 
inaugura seu 
primeiro cinema 
no Brasil, no 
Shopping Santa 
Úrsula, em 
Riberão Preto.

São abertas as 
primeiras salas 
com conceito 
VIP no Shopping 
Cidade Jardim, 
na cidade de 
São Paulo, pela 
Cinemark 

2011
Netflix chega  
ao Brasil

2012
É inaugurada 
a primeira sala 
com projeções 
4D, com 
movimentos 
de poltronas 
e simulações 
sensoriais 
no Shopping 
Iguatemi JK, 
pela Cinépolis

2015
O Brasil 
finalmente 
digitaliza todas 
as suas salas de 
cinema

2016
O circuito 
exibidor do país 
chega a 3 mil 
salas, 76% são 
salas multiplex

2017
Crescem as 
salas especiais, 
o 3D chega a 
1.446 salas 
(45%) e as 
salas VIPs,  
a 127
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Brasil

Estados: 26 e 1 Distrito Federal

População: 207.660.929

Salas: 3.206

Salas Abraplex: 2.544

Cinemas: 716

Cinemas Abraplex: 408

Fontes:

População 
IBGE 2017

Salas e cinemas 
Filme B Box Office

Norte
Estados: 7

População: 17.936.201

Salas Abraplex: 111

Nordeste
Estados: 9

População: 57.254.159

Salas Abraplex: 283

Sudeste
Estados: 4

População: 86.949.714

Salas Abraplex: 888

Centro-Oeste
Estados: 3

População: 15.875.907

Salas Abraplex: 103

Sul
Estados: 3

População: 29.644.948

Salas Abraplex: 234

30

Salas e complexos de cinema 2017
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Economia e mercado de  
cinema no Brasil

Público de sala de cinema 2017
Público total 183.050.118

Ingressos per capita 0,9

Público dos dez mais 72.477.816

Market share público dos dez mais 39,6%

Público filme nacional 18.506.825

Market share filme nacional 10,1%

Público filme estrangeiro 164.543.293

Market share filme estrangeiro 89,9%

Público filme 3D 56.299.981

Market share filme 3D 30,8%
 

Renda de sala de cinema 2017
Renda total R$ 2.732.817.920 

Renda total US$ 825.624.749 

Renda dos dez mais (R$) 1.088.272.300 

Market share dos dez mais 39,8%

Renda filme nacional R$ 253.205.509 

Market share renda filme nacional 9,3%

Renda filme estrangeiro R$ 2.479.612.411 

Market share renda filme estrangeiro 90,7%

Renda filme 3D R$ 958.557.104 

Market share renda 3D 35,1%
 Fonte: Filme B 

Brasil em números 
População (IBGE 2017): 207.660.929 
Total de municípios (IBGE 2017): 5.570 
Total de municípios com cinema: 395 (7,09%) 
US$ 1,00 = R$ 3,31 (cotação de 31/12/2017)
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Cinemas e salas 2017
Total de cinemas 761

Total de salas 3.206

Média público por sala 57.096

Habitantes por sala 64.773

Salas inauguradas 122

Salas fechadas 35

Salas de arte 148

Salas 3D 1.446

Salas 2D 1.750

Salas 4D 40

Salas IMAX 12

Salas VIP 127
 

Top prices 2017
Sala 2D R$ 30,00

Sala 3D R$ 39,00

Sala 4D R$ 78,00

Sala IMAX R$ 57,00

Sala VIP R$ 76,00

Sala 2D US$ 9,06

Sala 3D US$ 11,78

Sala 4D US$ 23,56

Sala IMAX US$ 17,22

Sala VIP US$ 22,96
 

Preço médio do ingresso 2017
Preço médio do ingresso R$ 14,93

Preço médio do ingresso US$ 4,51

Preço médio do ingresso 3D R$ 17,03

Preço médio do ingresso 3D US$ 5,14
 

 Fonte: Filme B
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Multiplex 2017
Conjuntos multiplex 408

Salas multiplex 2.544

Público multiplex 162.113.071

Renda multiplex (R$) 2.490.180.935 

Renda multiplex (US$) 752.320.524 

Média público por sala multiplex 63.724

Líderes do ano 2017
Maior bilheteria Velozes e furiosos 8

Maior público Meu malvado favorito 3

Maior bilheteria nacional Minha mãe é uma peça 2

Maior bilheteria 3D Velozes e furiosos 8

Exibidor Cinemark

Distribuidor Disney (renda) e Universal (público)

Distribuidor independente Downtown/Paris
 

Lançamentos 2017
Total de filmes lançados 454

Nacionais 146

Estrangeiros 308

3D 46

 Fonte: Filme B



Maior bilheteria nacional 2017
Título Minha mãe é uma peça 2

Público 6.566.550 *

Renda R$ 89.279.600 *
 
* Público total 9.320.359 
* Renda total R$ 124.255.904

Maior bilheteria estrangeira 2017
Título Velozes e furiosos 8

Público 8.504.737

Renda R$ 133.420.000
 

Maior público estrangeiro 2017
Título Meu malvado favorito 3

Público 8.996.130

Renda R$ 126.007.000
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 Fonte: Filme B
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Panorama Brasil cinema/salas 2017
Total de Municípios 5.570

Total de municípios com cinema 395

Total de cinemas 761

Total de salas 3.206

cinemas multiplex 408

salas multiplex 2.544

salas 3D 1.446

salas 2D 1.750

público 183.050.118

habitante por sala 64.773

ingressos per capita 0,9

média público por sala 57.096

renda 2.732.817.920

P.M.I. 14,93

 Fonte: Filme B
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Exibidor Renda (R$) Market share renda

Cinemark 769.547.174 28,2%

Cinépolis 387.674.818 14,2%

UCI * 135.214.354 4,9%

Cinesystem 118.894.363 4,4%

Moviecom 84.208.211 3,1%

Cineart 56.881.775 2,1%

GNC 55.966.078 2,0%

Espaço Itaú de Cinema 54.261.279 2,0%

Total R$ 1.662.648.052 60,8%
 
* Não estão incluidas as parcerias UCI/Ribeiro e UCI/Orient 

Fonte: Filme B Box Office 

Total de 
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Número de salas Total de cinemas Total de salas

1 sala 146 146

2 salas 119 238

3 salas 79 237

4 salas 85 340

5 salas 108 540

6 salas 86 516

7 salas 46 322

8 salas 39 312

9 salas 18 162

10 salas 17 170

Acima de 11 salas 18 223

Total 761 3206

Fonte: Filme B

Cinemas no Brasil 2017
Percentual de cinemas por número de salas
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Percentual de municípios com sala de cinema 2017

 Fonte: Filme B
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Distribuição das salas de exibição por estado 2017

Estado Cinemas Salas Mkt share 
salas

São Paulo 215 1015 28,3%

Rio de Janeiro 89 361 11,7%

Minas Gerais 73 257 9,6%

Rio Grande do Sul 53 176 7,0%

Paraná 51 193 6,7%

Santa Catarina 39 133 5,1%

Goiás 31 117 4,1%

Bahia 27 104 3,5%

Ceará 24 101 3,2%

Pernambuco 20 97 2,6%

Espírito Santo 19 74 2,5%

Pará 17 66 2,2%

Distrito Federal 14 87 1,8%

Maranhão 13 62 1,7%

Mato Grosso 12 46 1,6%

Amazonas 10 70 1,3%

Paraíba 8 37 1,1%

Rondônia 8 18 1,1%

Alagoas 6 29 0,8%

Rio Grande do Norte 5 31 0,7%

Mato Grosso do Sul 5 27 0,7%

Sergipe 5 24 0,7%

Tocantins 5 18 0,7%

Piauí 4 26 0,5%

Amapá 3 15 0,4%

Roraima 3 15 0,4%

Acre 2 7 0,3%

Total 761 3206 100,0%
 

 Fonte: Filme B
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Municípios com melhor relação habitantes por sala 2017

Município UF Salas  População Habit. x Sala

Barueri SP 27  267.534  9.909 

Balneário Camboriú SC 10  135.268  13.527 

Resende RJ 8  126.923  15.865 

Criciúma SC 12  211.369  17.614 

Botucatu SP 8  142.546  17.818 

São José SC 13  239.718  18.440 

Londrina PR 30  558.439  18.615 

São José do Rio Preto SP 24  450.657  18.777 

Blumenau SC 18  348.513  19.362 

Ribeirão Preto SP 35  682.302  19.494 

Santos SP 22  434.742  19.761 

Valparaíso de Goiás GO 8  159.500  19.938 

Campinas SP 57  1.182.429  20.744 

Poços de Caldas MG 8  166.085  20.761 

Rio Grande RS 10  209.378  20.938 

Brusque SC 6  128.818  21.470 

Limeira SP 14  300.911  21.494 

Cotia SP 11  237.750  21.614 

Boa Vista RR 15  332.020  22.135 

Porto Alegre RS 67  1.484.941  22.163 

Obs.:  Esta tabela considerou apenas municípios com mais de 100 mil habitantes. 

 Fonte: Filme B
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Municípios com pior relação habitantes por sala 2017

Município UF Salas  População Habit. x Sala

Viamão RS 1  253.717  253.717 

Alagoinhas BA 1  155.979  155.979 

Porto Seguro BA 1  149.324  149.324 

Duque de Caxias RJ 6  890.997  148.500 

Simões Filho BA 1  136.050  136.050 

São Mateus ES 1  128.449  128.449 

Itapipoca CE 1  127.465  127.465 

Bagé RS 1  122.209  122.209 

Colombo PR 2  237.402  118.701 

Vitória da Conquista BA 3  348.718  116.239 

Formosa GO 1  115.789  115.789 

Eunápolis BA 1  115.290  115.290 

Passos MG 1  114.458  114.458 

São Lourenço da Mata PE 1  112.099  112.099 

Altamira PA 1  111.435  111.435 

Umuarama PR 1  109.955  109.955 

Muriaé MG 1  108.537  108.537 

Erechim RS 1  103.437  103.437 

Assis SP 1  102.924  102.924 

Mauá SP 5  462.005  92.401 

Obs.:  Esta tabela considerou apenas municípios com mais de 100 mil habitantes. 
 

 Fonte: Filme B
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Salas inauguradas/salas fechadas por ano

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

■

■

■

■
■

■

■

■

■■

■

■

■

■

■

■
■

■

■
■
197

117

87

173

198
191

235

220

267

122

39

104

54
44

inauguradas fechadas

77

8

119

46

126

35

■■
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Ano Salas Público Média por sala

1971 2.154 203.020.339 94.253

1972 2.648 191.489.250 72.315

1973 2.690 193.377.651 71.888

1974 2.676 201.291.002 75.221

1975 3.276 275.380.446 84.060

1976 3.161 250.530.851 79.257

1977 3.156 208.336.002 66.013

1978 2.973 211.657.024 71.193

1979 2.937 191.908.000 65.342

1980 2.365 164.773.000 69.671

1981 2.244 138.892.000 61.895

1982 1.988 127.913.000 64.343

1983 1.736 106.536.000 61.369

1984 1.553 89.936.000 57.911

1985 1.428 91.300.000 63.936

1986 1.372 127.603.000 93.005

1987 1.399 116.939.000 83.588

1988 1.423 108.567.000 76.294

1989 1.520 110.072.000 72.416

1990 1.488 95.101.000 63.912

1991 1.511 95.093.000 62.934

1992 1.400 75.000.000 53.571

1993 1.250 70.000.000 56.000

1994 1.289 75.000.000 58.185

1995 1.033 85.000.000 82.285

1996 1.365 62.000.000 45.421

1997 1.075 52.000.000 48.372

1998 1.300 70.000.000 53.846

1999 1.350 70.000.000 51.852

2000 1.480 72.000.000 48.649

Evolução do número de salas e público (1971 a 2017)

Continua »
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Ano Salas Público  Média por sala

2001 1.620 75.000.000 46.296

2002 1.635 90.865.988 55.576

2003 1.817 105.031.457 57.805

2004 1.997 117.451.863 58.814

2005 2.045 93.602.863 45.772

2006 2.045 90.283.635 44.148

2007 2.050 89.319.290 43.570

2008 2.063 89.109.595 43.194

2009 2.096 112.762.168 53.799

2010 2.225 134.957.942 60.655

2011 2.346 141.772.442 60.432

2012 2.529 148.914.092 58.883

2013 2.645 151.190.286 57.161

2014 2.819 157.288.038 55.796

2015 2.960 170.721.981 57.676

2016 3.118 185.864.318 59.610

2017 3.206 183.050.118 57.096

Fontes:

1972/1991: Embrafilme/Estimativas – Filme B

1992/2007: Público – SDRJ/Distribuidoras

2008/2017: Público – Filme B Box Office

Salas – Filme B Box Office

» Continuação
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 Fonte: Filme B

Evolução de público
(em milhoes)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

■
75,0 93,6

90,2

134,9

■
■

■

■ ■ ■ ■

■

■
■ ■ ■ ■

■
■ ■

90,8
105,0

117,4

89,3

89,1

112,7

141,7
148,9

151,2
157,2

170,7
185,8 183,0

Evolução de renda
(em R$ milhoes)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

■
412,5

784,5
529,7

672,0

660,6 695,1

712,7

727,1
970,4 1.261,3

1.769,9

1.973,3

1.417,5

■
■ ■ ■ ■ ■ ■

■

■
■

■
■

■

■
■

■

1.639,6

2.311,9

2.609,6
2.732,8

+21,0% +15,6% +11,8% -20,3% -3,6% -1,0% -0,2% +26,5% +19,7% +5,0% +5,1% +1,5% +4,0% +8,5% +8,9% -1,5%

+28,4% +24,7% +18,7% -14,3% +3,4% +2,5% +2,0% +33,4% +30,0% +12,4% +15,7% +7,9% +11,5% +17,1% +12,9% +4,7%

Evolução de salas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

■
1.620

1.997

1.635 2.045
1.817

2.045

2.050

2.063

2.096

2.225 2.645

2.819

2.346

■
■

■ ■ ■ ■ ■ ■
■

■
■

■
■

■
■

■

2.529 2.960

3.118 3.206

+0,9% +11,1% +9,9% +2,4% 0,0% +0,2% +0,6% +1,6% +6,2% +5,4% +7,8% +5,0% +6,6% +5,0% +5,3% +2,8%
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Evolução da média de público por sala

■
46.296

55.576
■

■
■

■ ■
■ ■

■

■ ■
■

■
■

■
■

■

58.814

Evolução do preço médio do ingresso
(em R$)

■
5,50

6,68
5,83 7,18

6,29

7,70

7,98

8,16

8,61

9,35 11,71

12,55

10,00

■
■ ■

■ ■ ■ ■ ■
■

■
■

■
■

■
■

■

11,01 13,54

14,04
14,93

+20,0% +4,0% +1,7% -22,2% -3,5% -4,6% +2,5% +24,5% +12,4% +0,0% -2,6% -3,3% -2,4% +3,4% +3,4% -4,5%

+6,0% +7,9% +6,2% +7,5% +7,2% +3,6% +2,3% +5,5% +8,6% +7,0% +10,0% +6,4% +7,2% +7,9% +3,7% +6,3%

57.805

45.772
44.148

42.132
43.194

53.794

60.438
60.432

58.883
57.161

55.796
57.676

59.618

57.096

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolução de filmes lançados comercialmente 

■
154

278

337

306

■
■

■
■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■
■

■ ■

197
225

302
336 328 317 333

327

395

375
435

460

454

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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■
30

51

73
76

■ ■

■ ■

■
■ ■ ■

■

■

■

■

■

■
■ ■

30 30

51

82 82 85
98

82

120

103

130 144 146

Evolução de filmes nacionais lançados comercialmente

Evolução de filmes estrangeiros lançados comercialmente

■
124

251

167

227
195

264 254 246 232 230

275

272
235

■
■

■
■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■

■ ■ ■

245

316

305 308

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Fonte: Filme B
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2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

48

Público 3D
(em milhões)

■
0,06
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■ ■
■

■

■
■

■ ■
■ ■

■

0,1 0,5
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40,2 42,0
49,0 55,9
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Salas 3D

■
1
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■ ■
■

■

■
■

■

■

■
■

■
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264
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1.039 1.270
1.383

1.446

Títulos 3D

Evolução do  3D no mercado exibidor brasileiro
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1
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■
■

■

■
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2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

49

Renda 3D
(em R$ milhões)

■
0,74

76,9

486,4

■ ■
■

■

■
■

■
■

■

■ ■

1,1 6,7

244,7

372,0

567,0
620,6 773,2

917,3 958,5

Média de público por sala 3D 
(em mil)

Market share – público 3D

■
6,1

61,0

51,9

■ ■

■
■

■ ■
■

■ ■ ■ ■

20,0

20,8

67,0

54,6

47,4
40,4 38,5 40,4

38,9

■
0,007%

5,2%

23,4%

■ ■

■

■

■
■

■ ■
■ ■ ■

0,11% 0,65%

13,1%

19,7%

26,6% 26,7%
28,7% 30,1% 30,8%

 Fonte: Filme B
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2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Market share – renda 3D 

■
0,011%

7,9%

29,7%

■

■

■

■
■

■ ■ ■ ■ ■

0,16% 0,92%

19,4%

26,2%

32% 31,5%
33,4% 35,2% 35,1%

 Fonte: Filme B
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Ranking exibidores 2017 (público) — top 50

Exibidor Público Market share público

Cinemark 43.162.341 23,6%

Cinépolis 23.382.319 12,8%

Araújo 14.557.218 8,0%

Kinoplex Severiano Ribeiro * 14.428.639 7,9%

UCI * 8.173.473 4,5%

Cinesystem 7.739.175 4,2%

Moviecom 7.091.373 3,9%

UCI / Ribeiro 5.637.743 3,1%

Cineart 4.123.161 2,3%

Cineflix 3.945.777 2,2%

Arcoplex 3.712.155 2,0%

GNC 3.305.313 1,8%

Espaço Itaú de Cinemas 3.105.233 1,7%

Playarte 2.571.463 1,4%

Centerplex Cinemas 2.140.515 1,2%

UCI / Orient 2.031.254 1,1%

Sercla 2.029.228 1,1%

Cine Show 1.963.058 1,1%

Cinemais 1.625.295 0,9%

Circuito Cinespaço 1.247.112 0,7%

Orient * 1.552.264 0,8%

Multicine Cinemas 1.429.693 0,8%

Lumière 1.298.835 0,7%

Roxy Cinemas 1.153.424 0,6%

Cineplus 1.079.253 0,6%

Grupocine 957.355 0,5%

Afa 922.879 0,5%

Grupo Estação 873.930 0,5%

Cine A 708.036 0,4%

Circuito Cinemas 557.850 0,3%

Continua »
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Exibidor Público Market share público

Movieplex Cinemas 527.754 0,3%

Cinemaxx 495.636 0,3%

Circuito Cinearte 434.622 0,2%

Gracher 452.594 0,2%

Cinemagic 432.420 0,2%

Lui Cinematográfica 420.201 0,2%

Cine Laser 376.891 0,2%

Reserva Cultural 370.185 0,2%

Cine TJ 364.814 0,2%

PMC Cinemas / Moviemax 361.467 0,2%

Planet Cinemas 348.713 0,2%

M.M.C. Cinemas 315.764 0,2%

Cinevip.Com 309.802 0,2%

Star Filmes 304.220 0,2%

Cinemas Belas Artes 278.510 0,2%

Cinemas Benfica 267.575 0,1%

Super K 238.892 0,1%

Mobi Cine 234.905 0,1%

Manchester 233.272 0,1%

Top Cineplex 211.598 0,1%

* Não estão incluídas as respectivas joint-ventures (UCI/Ribeiro ou UCI/Orient). 

Obs.: Este ranking considerou somente os 50 primeiros exibidores (em público).                                                                                                                                        
Obs.: Esses dados não devem ser usados onde sua utilização primária for para tomar decisões de investimentos, calcular 
royalties ou outras cobranças.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

» Continuação
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