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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho trata das transformações ocorridas no mercado exibidor de cinema 

em Salvador, considerando o novo conceito de exibição denominado Sistema 

Multiplex. A análise se dá a partir do estudo da indústria cinematográfica, 

sobretudo os ramos de distribuição e exibição de filmes. Para acompanharmos 

essas mudanças, realizamos também um levantamento das salas de cinema em 

Salvador desde o seu surgimento até os dias atuais. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Essa monografia tem como propósito mostrar as mudanças ocorridas no 

mercado de filmes em Salvador. Nos últimos anos, essas transformações 

passaram a ocorrer com uma velocidade acelerada. As salas de cinema não 

apenas se modificaram, incorporando novas tecnologias, como também 

mudaram sua localização ao longo do tempo. Este processo implicou o 

desaparecimento de muitas salas e o surgimento de novo modelo de exibição. 

 

As diversas formas de lazer do mundo moderno pareciam ter diminuído o 

interesse do público pelo cinema, que já não mais atraía tantas pessoas como em 

décadas atrás. Aparece então, uma nova estrutura de cinema, denominada 

Sistema Multiplex. O seu surgimento contraria todo um processo que parecia 

culminar no desaparecimento da exibição cinematográfica e numa grande crise 

da indústria do cinema mundial. 

 

O conceito de cinema mudou, este tipo de serviço vem se transformando em 

todo o mundo. A evolução do capitalismo, as mudanças no processo econômico 

e na sociedade, impactaram no mercado exibidor mundial, brasileiro e 

conseqüentemente no de Salvador. Os cinemas tradicionais estão em 

decadência, e novos investimentos surgem em salas agrupadas em um mesmo 

espaço, também nesta cidade. 

 

O filme não representa mais o único produto capaz de atrair o consumidor para 

um mercado onde transformações ocorrem com intensa velocidade. Além disso, 

novas formas de lazer concorrem com o cinema. 

 

A nova proposta do mercado exibidor cinematográfico, o Multiplex, constitui 

verdadeiro centro de consumo, mas também conforto, segurança entre outros 

atrativos que, agregados num mesmo espaço, proporcionam aos investidores 

maiores margens de lucros. 
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Para compreendermos o processo de decadência dos cinemas tradicionais e o 

surgimento dos complexos de salas de cinema, faz-se necessário a análise do 

funcionamento da indústria cinematográfica como um todo, sobretudo do 

segmento de distribuição e de sua relação com a cadeia exibidora. Esta relação 

nem sempre é de complementaridade. Na maioria das vezes é conflituosa. Esta 

monografia discute inicialmente este tema. 

 

O segundo capítulo aborda o mercado distribuidor de cinema, considerando as 

estratégias de marketing utilizadas nesta indústria e a relação entre os 

distribuidores e exibidores. Nos Estados Unidos, a indústria cinematográfica, 

assim como toda indústria do lazer e entretenimento, se apresenta de forma mais 

avançada que no resto do mundo. Desta forma, a análise da indústria 

cinematográfica neste país se faz relevante para entendermos as mudanças 

locais. 

 

No terceiro capítulo, é feito um breve histórico, onde mostramos a evolução das 

salas de cinemas em Salvador no tempo e no espaço e as mudanças nas diversas 

empresas aqui atuantes. Há evidências de que as salas se deslocaram 

fisicamente: estavam inicialmente nos bairros, concentraram-se depois no 

centro da cidade, foram em seguida para os shoppings centers, acompanhando 

diversas mudanças ocorridas na cidade. Esses deslocamentos são importantes 

não apenas por refletirem transformações do mercado exibidor, mas também na 

distribuição de filmes. 

 

O quarto capítulo trata do conceito de Sistema Multiplex. Mostramos como ele 

se apresenta enquanto tendência mundial, a sua relação com o capital nacional e 

seu impacto sobre as salas tradicionais. São apresentadas as características deste 

novo modelo de cinema confrontado-os com as da forma tradicional de 

exibição. 

 

Para a realização desta monografia foram utilizadas fontes secundárias, tais 

como literatura especializada na área da indústria de cinema e material de 
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imprensa. Para levantamento dos diversos cinemas existentes em Salvador foi 

realizada uma pesquisa direta, a partir dos arquivos do Jornal A TARDE. 

Também foram feitas entrevistas com diversas pessoas ligadas à área de cinema. 
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2   O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FILMES 

 

O desejo de dar animação às imagens levou o homem a várias pesquisas, 

resultando em diversos inventos que contribuíram para a evolução da produção 

de filmes. Muitos aparelhos foram criados. Podemos destacar o 

Fenaquistocópio, o Estroboscópio, o Zootrópio ou Dédalo, que foram aparelhos 

muito rudimentares, criados na primeira metade do século XVIII, por cientistas 

europeus. Thomas Edson inventou entre os anos de 1890 e 1895 o 

Quinetoscópio, um aparelho volumoso que projetava imagens para apenas um 

observador, consumindo dez segundos para cada 15 metros de filme (Leal, Leal 

Filho, p.7). 

 

Todas as buscas inventivas contribuíram para que os irmãos Auguste e Louis 

Lumière criassem o cinematógrafo, que foi, neste campo, a invenção mais 

importante da época, por propiciar a primeira exibição cinematográfica do 

mundo, em 28 de dezembro de 1895 na França. As primeiras produções 

representavam documentários rudimentares que relatavam cenas do cotidiano da 

época. O primeiro filme de longa metragem1 do mundo só foi produzido em 

1899 e se chamava “O Affaire-Dreyffus” (Leal, Leal Filho, 1997, p.7). 

 

Quando o cinema surgiu no fim do século passado, a grande preocupação era a 

de aperfeiçoamento das imagens. As invenções foram surgindo na busca pela 

maior qualidade das películas, ao mesmo tempo em que foi ganhando 

importância. Nos Estados Unidos, em 1905, surgiu o nickeloddeon: 

 

“...que era um local especialmente adaptado ou construído para 
apresentar os filmes. Era um cinema pequeno, provisório, 
geralmente originado de uma loja de cigarros, loja de penhores ou 
restaurante com cadeiras, uma tela e um projetor, criados para a 
apresentação de filmes” (Butsch, 1990, p.137). 

 

 

                                                 
1 São considerados filmes de longa metragem aqueles cujo tempo de projeção é superior a 60 minutos. 
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As grandes salas de cinema surgiram depois. A partir de então, o cinema 

artesanal começou a se transformar em uma grande indústria, na qual, durante 

muitas décadas, a produção e a exibição representaram os ramos mais 

importantes. 

 

Logo o cinema se espalhou por diversas partes do mundo. Durante muito tempo, 

a disputa deste mercado esteve dividida entre os Estados Unidos e a Europa, 

sobretudo a França (Silveira, 1978, p.28). A indústria do cinema crescia e com 

ela a distribuição de filmes. Após a Grande Guerra, este crescimento se 

intensificou e a hegemonia na indústria passou a ser garantida através do 

controle da produção e da distribuição de filmes no mundo pelos Estados 

Unidos. Isto foi fundamental para a consolidação de grandes monopólios 

americanos (Silveira, 1978, p.83). 

 

À medida em que esta indústria se expandia, aumentava também a necessidade 

de manter e garantir novos mercados. A distribuição de filmes passou a ser 

essencial para o cinema, enquanto novas tecnologias e novas formas de 

entretenimento passaram a concorrer com ele. As relações com os exibidores se 

tornaram mais complexas, o que determinou alterações nas estruturas destes, ao 

longo do tempo. Grandes investimentos passaram a ser fundamentais, não só na 

produção como também na distribuição. Aumentar o faturamento e atrair um 

maior público passou a ser primordial. 

 

Hoje, a distribuição de filmes representa o ramo mais rentável da indústria 

cinematográfica. As grandes produções contam com um grande suporte que 

torna os lucros maiores. Sem as campanhas publicitárias e sem todas as 

estratégias de divulgação, o sucesso de grandes filmes não seria tão expressivo. 

A fase de produção representa apenas um estágio da indústria do cinema, que é 

importante, mas não é suficiente para assegurar o sucesso de bilheteria. 

 

“Depois da fase principal de produção ter sido completada, ainda 
restam mil outros detalhes para serem monitorados e 
administrados. A edição, mistura do som e cor, preparação da fita 
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em laboratório, são apenas um passo pequeno e essencial. Porém, 
uma vez no estágio após a produção, temos uma das fases mais 
críticas de preparação que são a distribuição e o marketing” 
(Vogel,1998, p.75). 

 

Para alcançar grandes lucros, os distribuidores atualmente contam com diversas 

oportunidades. Possuem além dos cinemas, outros canais através dos quais os 

filmes são distribuídos. Após um período de exibição nas telas, os filmes são 

distribuídos para vídeo locadoras, TVs a cabo, TVs abertas. 

 

“Os modelos de seqüência de distribuição são determinados pelo 
princípio da segunda-melhor alternativa. De tal modo que os 
filmes são normalmente distribuídos primeiro nos mercados que 
produzem uma renda marginal superior em um intervalo de tempo 
menor. [Os distribuidores], em seguida, distribuem por ordem 
decrescente de mercados que contribuem com rendas mais baixas 
por unidade de tempo”(Vogel, 1998, p.75). 

  

A possibilidade de diversos mercados para a distribuição dos filmes eleva os 

lucros dos distribuidores, enquanto reduz as possibilidades de maiores ganhos 

para os exibidores, que têm como grandes concorrentes as TVs por assinatura e 

as vídeos locadoras, além das demais alternativas de lazer, que têm feito 

diminuir o público do cinema. 

 

2.1 O MARKETING NA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 

O lançamento de um filme é cada vez mais importante para torná-lo um sucesso 

de bilheteria. O marketing, que é o grande instrumento de planejamento de 

lançamento do filme, está sendo cada vez mais utilizado pela indústria 

cinematográfica. A idéia é de que “um bom produto não se faz sozinho” 

(Moraes, 1998, p.8). Anúncios, out-doors e muita divulgação na mídia podem 

ser usados para reforçar a imagem de um bom filme ou até mesmo fazer um 

filme ruim alcançar o sucesso de bilheteria. 

 

As grandes somas de investimentos na produção dos filmes e também nas suas 

campanhas de marketing levam os distribuidores a atuarem estrategicamente na 



  

 

12 

divulgação o mais cedo e da forma mais ampla possível. “Os gastos dos 

estúdios com marketing têm aumentado muito e as campanhas muitas vezes 

começam seis meses antes da exibição do filme”.2  Se a estratégia for bem feita 

e em tempo hábil, o distribuidor pode não só proporcionar lucros maiores para 

si como também para o exibidor e o produtor. Só o filme “Titanic”, no ano de 

1998, teve um investimento em marketing no Brasil da ordem de 1 milhão de 

reais. O retorno em doze dias de exibição do filme, foi de 7,5 milhões de reais. 

Nos Estados Unidos ele faturou 271,6 milhões de dólares em seis semanas. 

Apesar da verba investida em marketing neste país não ser conhecida, estima-se 

que tenha sido também da ordem de milhões (Moraes, 1998, p.8). 

 

As estratégias de divulgação são as mais variadas possíveis. O filme pode 

contar com uma campanha intensa nos meios de comunicação, incluindo 

emissoras de TV, revistas e jornais. A antecipação do filme alarga a audiência, 

buscando dar um retorno maior para o distribuidor em um curto espaço de 

tempo. Podem ocorrer também campanhas localizadas em locais específicos, 

mais direcionadas para um determinado tipo de público (Vogel, 1998, p.79). Os 

filmes americanos têm conseguido alcançar grandes bilheterias no exterior, com 

os estúdios gastando mais dinheiro vendendo os seus filmes fora do país. 

 

“A seqüência de distribuição de filmes é sempre uma decisão de 
marketing, que visa a maximização da renda dos distribuidores. 
Este marketing busca maximizar os lucros dos distribuidores ao 
discriminar diferentes mercados, vendendo um mesmo filme por 
diferentes preços” (Vogel, 1998, p.75). 

 

A divulgação dos grandes filmes tem sido maciça em todo o mundo. A 

qualidade da produção já não basta para garantir o sucesso de bilheteria. Fortes 

campanhas são usadas para lançamentos de super produções. Elas podem 

envolver diversas empresas, que trabalham em conjunto promovendo também 

seus produtos. No caso do filme “Titanic”, por exemplo, o marketing foi a 

alavanca necessária para obter resultados surpreendentes de público. Apenas a 

                                                 
2 Este trecho foi retirado de The Economist. Worring Statistic, Londres, 06/02/1999. Disponível em: 
http://proquest.uni.com/pqdweb. 
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qualidade da produção não iria garantir tamanho sucesso de bilheteria. Na 

divulgação deste filme parcerias foram feitas com a Sony e a Gessy Lever: 

 

“Empresas como a Sony Music e Gessy Lever perceberam uma 
bom momento para maximizar também suas imagens em 
promoções conjuntas com  o objetivo comum de divulgação do 
filme. A Sony lançou dois CDs – trilha sonora e canção tema – na 
première para 800 convidados. A Gessy Lever, criou uma 
promoção relacionada ao produto Lux Shower Gel, que oferecia 
ao vencedor a participação como figurante em uma produção da 
Twentieth Century Fox” (Moraes, 1998, p.8). 

 

As atividades de marketing na indústria cinematográfica tem se tornando cada 

vez mais sofisticadas. O merchandising vem sendo utilizado na divulgação de 

grandes produções, como um esforço adicional para cristalizar a imagem do 

filme. A aliança desta indústria com diversas empresas tem ocorrido com 

freqüência cada vez maior. Num esforço unificado, empresas procuram 

maximizar lucros, incluindo na sua campanha vários produtos que reforçam a 

imagem do filme. Um exemplo disso pode ser visto em filmes de animações da 

Disney como “Jurassic Park”e “Aladin”. Cada um foi capaz de gerar lucros com 

merchandising que chegaram a milhões de dólares. Muitos produtos são 

lançados para divulgar a imagem do filme, tais como, CD-ROM, CDs músicas, 

e até brinquedos, quando os filmes são direcionados para um público infantil 

(Vogel, 1998, p.85). 

 

As empresas americanas de entretenimento tem crescido muitos nos últimos 

anos. Segundo a Gazeta Mercantil (1998, p.8) “as expectativas são de que elas 

cresçam a uma taxa média de  8% na próxima década”. Dentro desta 

perspectiva, um novo modelo tem sido adotado por estas empresas. A 20th 

Century Fox, estúdio de Hollywood, vem controlando todos os estágios de 

distribuição do seu produto, sendo que este representa mais que isto: é uma 

marca que pode ser divulgada de diversas formas. Muitos de seus filmes e séries 

têm obtido sucesso através do trabalho feito no intuito de reforçar a imagem 

destas marcas. 
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As grandes empresas de entretenimento trabalham atualmente com marcas 

representadas por diversos produtos, que podem ser traduzidas na imagem de 

um personagem ou de uma idéia. No caso da Fox, estas produções têm sido 

vendidas para estações de TVs americanas e para suas próprias TVs a cabo. 

Jogos baseados nestes filmes também são produzidos pela Fox Interactive, 

livros são editados por editoras pertencentes a esta empresa, assim como CDs 

são produzidos pela Fox Music. Este é o modelo que todas as grandes empresas 

de entretenimento vêm adotando. Um exemplo do sucesso deste modelo pode 

ser confirmado pelo êxito de série de ficção cientifica “Arquivo X”, que 

decolou no mundo baseada nesta estratégia. 

 

O controle do mercado exibidor de filmes é também objetivo destas empresas. 

Nos Estados Unidos isto não é possível. Uma lei antitruste de 1947 impede que 

os exibidores sejam ao mesmo tempo distribuidores e produtores naquele país. 

O controle total da produção, distribuição e exibição na indústria 

cinematográfica prejudica os pequenos produtores, que se vêem 

impossibilitados de competir com grandes empresas, por não serem capazes de 

investir em grandes campanhas de marketing e em super produções. No Brasil, 

não existe uma legislação que regulamente a impossibilidade desta atuação, e 

muitos distribuidores americanos estão se instalando também como exibidores. 

Esta ausência de uma regulamentação tem prejudicando a produção de filmes 

nacionais e também os pequenos exibidores locais, pois a indústria americana 

acaba determinando o que deve ser exibido, ao controlar a cadeia exibidora. 

 

Os lucros auferidos com este modelo são grandes. É preciso ressaltar este fato: 

Quando um filme é vendido, ou um CD, ou um livro, estas empresas estão 

vendendo uma marca, divulgada de diversas formas. Como consta em artigo da 

Gazeta Mercantil (1998, p.8), o que ocorre na maioria das vezes é que a marca é 

que é lançada como um filme, a exemplo dos filmes “Godzilla” da Sony e “O 

Rei Leão” da Disney. A importância deste modelo na indústria cinematográfica 

se reflete na habilidade que esta tem em lidar com as incertezas, por ter a 

possibilidade de controle em toda  a cadeia. As diversas formas de vender uma 
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marca acabam realçando o seu valor. Até então a indústria cinematográfica tem 

conseguindo administrar com sucesso todas estas partes de cadeia, fazendo com 

elas adicionem valor ao seu produto. 

 

2.2  DISTRIBUIDORES X EXIBIDORES 

 

A relação entre os distribuidores e os exibidores é marcada pela busca e disputa 

por maiores lucros. Os acordos entre eles são executados tendo em vista as 

condições impostas pelos distribuidores. A força deste último segmento da 

indústria cinematográfica tem levado a determinação das estruturas do mercado 

exibidor. Buscando aumentar os rendimentos, os exibidores procuram diversas 

alternativas que não se restringem à determinação de preços, para atrair um 

público maior. A indústria americana tem sido hoje a mais forte representante 

deste domínio. Controla a distribuição em muitos países, impondo os filmes a 

serem exibidos além de limitar o espaço de atuação dos produtores 

independentes. 

 

Os distribuidores procuram incrementar sua audiência e nas suas estratégias não 

incluem apenas campanhas publicitárias. A escolha do cinema mais adequada 

para os diversos tipos de filmes é fundamental para o êxito nas bilheterias. 

Tendo em vista estas condições, estabelecem-se relações com a cadeia 

exibidora. 

 

“Os distribuidores normalmente projetam suas campanhas de 
marketing com um alvo de audiência em mente, e eles estão 
sempre interessados em alcançar de forma eficiente grandes 
audiências. Para tanto, eles buscam alinhar seus filmes em um 
maior número de cinemas que demograficamente eles consideram 
adequados. Analisam de que maneira os filmes podem 
previamente alcançar grandes audiências em cada situação 
potencial. A partir de então, desenvolvem uma estratégia de 
exibição que produza a melhor possibilidade de marketing mix, ou 
plataforma para o filme. Algumas vezes os planos podem envolver 
um lançamento local ou regional, em outras situações podem 
envolver um grande lançamento nacional” (Vogel, 1998, p.76). 
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Toda esta estratégia leva a uma relação entre os distribuidores e exibidores que 

possa propiciar lucros para ambos. Um marketing bem feito pode salvar um 

filme ruim, de baixa qualidade técnica, fazendo com que ele consiga conquistar 

uma boa audiência e passe a ter uma performance melhor. Uma boa estratégia 

pode salvar a bilheteria e propiciar lucros também para os exibidores. Esta 

possibilidade orienta muito as relações entre exibidores e distribuidores, 

norteando as negociação entre eles. 

 

Os distribuidores podem algumas vezes eleger alguns meses de divulgação 

antes de estréia do filme, quando os cinemas onde estes serão exibidos 

representam um potencial de audiência maior. Muitos locais possuem uma 

audiência mais sensível para temas específicos de filmes, devido a diversas 

características da população destas regiões. Dentre elas, características culturais 

e nível de renda. Estes elementos são também considerados pelos distribuidores 

e exibidores na efetivação de seus contratos. Tais acordos são normalmente 

planejados para grandes cadeias de cinemas que possuem experiência em 

lançamento de filmes de sucesso. Os pequenos exibidores podem,  todavia, usar 

pequenas agências para a divulgação de filmes que não possuem este potencial e 

não contam com grandes promoções de divulgação (Vogel, 1998, p77). 

 

Muitos acordos entre estes dois setores da indústria do cinema podem 

estabelecer que um percentual da bilheteria seja reservado para os 

distribuidores, desde que o restante possa pelo menos cobrir as despesas do 

exibidor com suas instalações: gastos de aluguel, telefone, energia elétrica, entre 

outros. 

 

Estes percentuais podem variar, dependendo das negociações. Os acordos 

geralmente são feitos da seguinte forma: 

 

 “Com uma maior divulgação, um acordo permite estipular que 70 
% ou mais da receita da bilheteria da primeira semana ou até da 
segunda, depois de subtraído os gastos dos exibidores, seja 
remetido para o distribuidor, com o exibidor retendo 30% ou 
menos. Depois de duas semanas, a divisão pode então ser ajustada 
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em 10 % desta forma 60:40, depois 50:50, e assim por diante em 
favor do exibidor” (Vogel, 1998, p.77). 

 

Mesmo que um filme não realize as expectativas esperadas, o distribuidor ainda 

continua com direito a um valor mínimo de pagamento correspondente à 

bilheteria do filme. Este valor mínimo, como dito anteriormente, são 

porcentagens da bilheteria. Em algumas situações em que um filme fracassa, o 

distribuidor pode reduzir a carga do exibidor, através de um acordo entre eles, 

para que o segundo pelo menos possa cobrir os seus custos de manutenção das 

salas (Vogel, 1998, p.78). 

 

As condições definidas anteriormente levam os exibidores a buscar alternativas 

para aumentar seus lucros e conseguir cobrir os custos das suas instalações: 

 

“Conseqüentemente, muitas vezes acontece que as grandes 
margens de lucro dos exibidores não são obtidas das bilheterias, 
mas do doce, da pipoca e do refrigerante. As margens de lucro 
deste tipo de operação podem exceder 50% do lucro da bilheteria. 
Os proprietários de cinemas têm desta forma o total controle das 
vendas. Eles podem também vender alimentos e bebidas 
produzidas por eles próprios ou arrendar para terceiros este 
serviço. O lucro dos exibidores muitas vezes são obtidas por este 
arranjos cada vez mais necessários” (Vogel, 1998, p.79). 

 

O preço dos ingressos também é definido entre o distribuidor e o exibidor. É 

interessante para o distribuidor manter o preço do ingresso, desde que possa ser 

interessante para o exibidor um preço baixo que possa proporcionar maiores 

vendas de alimentos e bebidas. Neste caso, os exibidores estabelecem os preços 

dos ingressos, e o potencial para um conflito de interesses não se faz tão 

presente. Mas há situações em que o preço mínimo dos ingressos deve ser 

sugerido pelo distribuidor; é o caso dos filmes de sucesso. Preços muito baixos 

podem reduzir muito os seus ganhos e apenas aumentar a margem de venda dos 

pontos de alimentação dos exibidores (Vogel, 1998, p.79). 

 

Nos Estados Unidos, legislações estaduais estão surgindo em defesa dos 

exibidores. Elas respondem às queixas destes de que os distribuidores os forçam 
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a dar uma soma substancial como garantia por filmes que não podem ser 

avaliados previamente. Os distribuidores geralmente produzem uma grande 

divulgação, e muitas garantias são exigidas dos exibidores para que estes 

possam obter filmes importantes, sobretudo em épocas referentes a períodos 

especiais do ano, como Natal por exemplo (Vogel, 1998, p.80). 

 

Toda troca entre os segmentos exibidor e distribuidor da indústria não tem 

conduzido para uma mútua afeição. O crescimento das TVs a cabo e das vídeo 

locadoras pode afetar ainda mais as relações entre distribuidores e exibidores. A 

possibilidade que os primeiros têm de auferir lucros imediatos ao distribuir os 

filmes para outros mercados, restringe ainda mais o poder de barganha dos 

segundos. 

 

Alternativas têm sido buscadas pelos exibidores para superar estas restrições. 

Boas locações são conseguidas por cadeias de cinemas que reúnem várias salas 

em um mesmo local, sobretudo em shopping centers, permitindo economias de 

escala e de escopo. Em conseqüência, nas ruas do Estados Unidos, os cinemas 

estão desaparecendo, enquanto o número de salas do tipo multiplexadas estão 

crescendo nos shopping centers (Vogel, 1998, p.81). Estes complexos são os 

preferidos para lançamentos de grandes filmes, por atingirem um  público maior 

e por representarem um elemento a mais para atrair o público para os cinemas, 

ao ofertarem outros produtos além do filme. No Brasil, como no resto do 

mundo, o mesmo fenômeno se repete, com a diferença que os exibidores 

“multiplexados” aqui instalados são os grandes distribuidores de filmes da 

indústria cinematográfica mundial. 

 

Em alguns países, como a França, existe uma preocupação em limitar a atuação 

dos Multiplexes. Os filmes americanos estão invadindo a Europa, assim como 

acontece no Brasil há algum tempo. Eles têm contribuído para a difusão da 

cultura nestes países, em detrimento da cultura local, que se reflete numa 

produção cinematográfica sem condições de competição frente aos grandes 

capitais investidos nas produções americanas. 
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A produção cinematográfica nacional, apesar dos incentivos dados nos últimos 

anos a esta atividade com a Lei do Audiovisual3, não consegue romper com o 

poder da indústria americana, que controla muito bem a distribuição de filmes 

aqui neste país (Setaro, 2000, p.5). 

 

Estes conjuntos de salas surgem como mais uma forma da indústria americana 

para controlar este negócio em todo o mundo. Os filmes neste país são grandes 

marcas, com grandes gastos em produção e marketing. Eles exigem um 

orçamento fora de alcance da pequena indústria brasileira. Esta nova estrutura 

exibidora, que é o Multiplex, representa uma grande estratégia de marketing, 

para garantir o poderio da indústria americana frente a outros países. Tem como 

objetivo também, conquistar o público que, tendo disponíveis novas formas de 

lazer, se afastou do cinema. A idéia é de fazer com que as pessoas compareçam 

ao cinema para não apenas assistir um filme, mas também para consumir uma 

variedade grande de serviços de entretenimento  que acompanha as películas. 

 

2.3  A RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORES E EXIBIDORES EM 

       SALVADOR 

 

Na cidade do Salvador, a relação entre os exibidores e os distribuidores sempre 

foi de imposição dos segundos sobre o primeiros. Antes da chegada das grandes 

multinacionais ao mercado exibidor desta cidade, em 1975, havia pouca 

preocupação do pequeno exibidor em melhorar as salas. 

 

Um outro aspecto a ser considerado era de que alguns exibidores passaram a ter 

dificuldades no decorrer dos anos, em honrar os contratos estabelecidos com os 

distribuidores, a exemplo do pagamento pela aquisição de fitas. 

 

Dos distribuidores existentes no mercado, a  maioria  sempre foi americana.  As   

poucas  empresas   distribuidoras  brasileiras que aqui   existiam  começaram   a 

fechar a partir da década de 70, com a instalação das primeiras multinacionais. 

                                                 
3 Mecanismo que permite investir até 3% do Imposto de Renda devido na produção cinematográfica brasileira 
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E as que se mantiveram no mercado brasileiro centralizaram suas atividades no 

eixo Rio - São Paulo, dificultando e encarecendo ainda mais a aquisição dos 

filmes pelos exibidores locais. 

 

Conforme artigo do Jornal da Jornada (1977, p.18), a chegada da CIC (Cinema 

Internacional Corporation) em 1975 foi um marco de mudança no mercado 

exibidor de Salvador. Esta empresa de capital estrangeiro já era uma grande 

empresa da indústria cinematográfica, pois atuava na produção e distribuição; 

Ela passou a dominar o mercado exibidor de Salvador ao comprar a principal 

cadeia exibidora da época. 

 

Este processo levou à crise das salas de pequenos exibidores da cidade, pois as 

exigências para exibição dos filmes passaram a ser grandes por parte dos 

distribuidores e os lucros obtidos através da bilheteria não mais eram suficientes 

nem interessantes para pequenos exibidores se manterem no mercado. 
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3     BREVE HISTÓRICO DAS SALAS DE CINEMAS EM SALVA DOR 

 

3.1  A EVOLUÇÃO DAS SALAS DE CINEMAS EM SALVADOR: DO  

       CINE-TEATRO AO MULTIPLEX 

 

Esta seção é em parte um resumo da obra “Um Cinema Chamado Saudade” de 

Leal e Leal Filho, publicada em 1997. 

 

No Brasil, a primeira sessão de cinema aconteceu em 08 de julho de 1896, no 

Rio de Janeiro. Em Salvador, a primeira exibição cinematográfica ocorreu em 

04 de dezembro de 1897 no Theatro Polytheama Baiano. Hoje no local existe o 

Instituto Feminino, situado no bairro do Politeama. Este teatro surgiu em 1882, 

sendo demolido em 1933. A primeira produção cinematográfica brasileira foi 

rodada em 1898, e mostrava uma cerimônia cívica. 

 

Quando o cinema chegou a Salvador, não existiam locais apropriados para as 

exibições que ocorriam nos teatros e até ao ar livre. No início do século XX, é 

que surgiram os cine-teatros e as primeiras amplas salas de cinema. Naquela 

época, a cidade não contava com muitas opções de lazer. O entretenimento 

ainda não havia se transformado em um grande negócio. As novas salas criadas 

para exibição de filmes, a exemplo do Guarany, São Jerônimo, Olímpia e 

Jandaia, eram grandes centros de espetáculos. Nesses centros também ocorriam 

outras manifestações culturais: apresentação de companhias líricas, dramáticas, 

humorísticas, espetáculos circenses, carnavalescos, além de promoções 

comerciais, convenções políticas e religiosas, apresentação de rainhas de 

carnaval e até lutas de boxe, entre outros eventos. Algumas salas como o 

Polytheama eram chamadas, em muitos anúncios de jornais da época, de cine-

teatro e circo, dada a diversidade de manifestações que nelas ocorriam. 

 

Entre 1900 e 1910, as primeiras empresas exibidoras já se formavam, e eram 

representadas por proprietários de aparelhos cinematográficos. Em 1908, a 

empresa Carvalho e CIA., no Rio Vermelho, promoveu a primeira exibição do 
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aparelho cinematógrafo de sua propriedade. No ano de 1913, surgiu a 

Companhia Cinematográfica Brasileira que se responsabilizava pela 

distribuição de filmes produzidos no exterior. Eram filmes da Nordisk, Pathé e 

Gaumont. Esta empresa era sediada no Rio de Janeiro e sua filial em Salvador 

localizava-se nos fundos do Teatro Guarany. Ainda na primeira década do 

século XX, as sessões de cinema não ocorriam com freqüência diária. Apenas 

no segundo decênio, as sessões passaram a ocorrer todas as noites: 

 

“Dos vinte e seis cinemas que a Bahia teve até 1914, nenhum, a 
princípio, funcionava diariamente. Só a partir de 1911, quando o 
Estado arrendou o São João a Rubem Pinheiro Guimarães pelo 
aluguel mensal de um conto de réis, as sessões passaram para 
todas as noites” (Silveira, 1978, p.25). 
 
 
 

Muitos filmes exibidos tinham um caráter instrutivo. O cinema não tinha apenas 

o objetivo de proporcionar diversão. Alguns cinemas foram criados a fim de se 

tornarem um veículo de educação, a exemplo do Liceu Salesiano de Salvador, 

inaugurado em março de 1907, que tinha o mesmo nome da instituição que lhe 

deu origem. Outros possuíam um caráter beneficente. Foi o caso do Cine Santo 

Antônio, de propriedade da Congregação Mariana de São Luiz, inaugurado mais 

tarde, em junho de 1932, cuja renda de exibições se destinava a ajudar os 

desamparados. Já o Cine Popular, inaugurado em 11 de maio e 1936 pelo Liceu 

de Artes e Ofícios, empregava sua renda para educação de meninos pobres. 

 

O cine Teatro Jandaia surgiu em  04 de março de 1911 com o status de cinema 

elitizado. Tinha o melhor palco e camarins para os artistas teatrais, e era 

conhecido como o “Gigante da Baixa dos Sapateiros”. Mas não levou muito 

tempo para popularizar-se, passando a realizar lutas de box e romana, além de 

passar a cobrar preços mais baratos nas exibições dos filmes. 

 

Até 1914, a força produtora dos filmes estava na Europa. Mas havia uma grande 

diversificação de filmes exibidos aqui na Bahia, quanto a sua origem. Estes 

eram trazidos de diversos países do continente europeu e até mesmo dos 
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Estados Unidos. Ruben Pinheiro Guimarães, em 1912, considerava-se o único 

da Bahia a manter representantes na Europa: 

 

“Em anúncio de 14 de dezembro de 1912, proclamava-se como o 
único a manter representantes na Europa. E no começo de 1913, 
era fornecedor para todo o Norte e também para o Rio Grande do 
Sul de filmes franceses, americanos, italianos, alemães, 
dinamarqueses, ingleses e austríacos, com produções da Éclair, 
Pathé, Gaumont, Vitagraph, Biograph, Lubin, Kalem, Savoia, 
Cines, Decage, Messter, Nordisky e Bioscop” (Silveira, 1978, 
p.26). 

 

A partir da Primeira Guerra Mundial, Hollywood se tornou o grande centro da 

indústria cinematográfica mundial. A migração de vários atores e cineastas 

europeus para os Estados Unidos foi um fator determinante para a evolução 

desta indústria, que se consolidou ao término da Guerra. 

 

Vários cinemas surgiram na década em que ocorreu a Primeira Grande Guerra 

Mundial, desaparecendo ainda neste período. Foram os casos do Bijou Théâtre, 

localizado na Calçada do Bonfim, do Cinema Recreativo, situado no Rio 

Vermelho, e do Cinema Parisiense, inaugurado no Campo Grande. Filmes 

relatando episódios da Guerra e da indústria de armamentos americana foram 

produzidos por Hollywood e exibidos no Brasil, atraindo um grande público 

para os cinemas naquela época. 

 

Diante da carência de opções de lazer para uma população recenseada de 

283.422 habitantes em 1920, o cinema encontrou espaço para se expandir, 

tornando-se a única opção na vida noturna da cidade. Ainda não existiam nem a 

televisão nem o rádio, ou qualquer outra modalidade de lazer comparável. As 

apresentações teatrais e exibições cinematográficas representavam também 

grandes eventos nos quais nomes ilustres da sociedade baiana se reuniam. 

 

Em 1920, existiam nove cinemas em Salvador: Politeama Baiano, Cine Teatro 

São João, Guarany, Ideal, São Jerônimo, Olympia, Jandaia, Avenida e Itapagipe. 

O número de empresas distribuidoras de filmes também aumentou, com muitas 
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de destaque neste mercado. Foi inaugurada na época, a Eletro Ball Cinema –

Empresa Brasileira de Diversões na Ladeira da Praça. A Companhia 

Cinematográfica Brasileira já era o maior empório cinematográfico do país e 

tinha uma filial nos fundos do então teatro Gaurany. A Libório & Riedel 

anunciava-se como exclusivista na distribuição de filmes da Artgraff e Restart 

Pictures. A empresa Jandaia adquiria as produções italianas e também 

brasileiras a serem distribuídas nos cinemas locais. 

 

O som no cinema surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos em 1927, com o 

filme “O cantor de Jazz” da Companhia Warner Bross. Em 1930, existiam nove 

cinemas em Salvador: Politeama, São Jerônimo, Olímpia, Guarany, Liceu, 

Itapagipe, Barbalho, Glória e Calçada. Todos funcionando sem aparelhos 

sonoros, com exceção do Guarany. O Cine Glória, hoje Cine Tamoio, não 

trouxe esta novidade, apesar de ter sido inaugurado naquela época, exatamente 

em 13 de março de 1930. O Liceu também buscou ser o pioneiro neste avanço, 

mas foi o Cine Guarany o inovador. 

 

A introdução dos filmes sonoros na década de 30 provocou uma disputa entre os 

melhores cinemas da cidade. Diversos assuntos passaram a ser explorados pelo 

cinema, e as comédias atraíam muitas pessoas para as salas de Salvador. O 

Guarany, Glória, Liceu e Excelsior, considerados cinemas de elite, investiram 

em ampla campanha publicitária nos anúncios dos filmes que traziam a 

novidade. A inovação estimulou o surgimento de novas casas exibidoras ao 

longo dos anos 30. 

 

“Em 1934, todas as salas da Bahia – Glória, Guarany, Liceu, 
Jandaia, São Jerônimo, Santo Antônio, Itapagipe – só projetavam 
filmes pelo novo sistema. Sendo que desde 1933, os anúncios não 
mais avisavam, por desnecessário, que os filmes eram falados, - 
embora o São Jerônimo, no centro da cidade, ainda exibisse fitas 
mudas” ( Silveira,1978, p.77).  
 

 

O Cine Excelsior, inaugurado em 17 de abril de 1935, pertencia a Congregação 

Mariana de São Luís, que era um órgão da Comunidade Franciscana, 
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administrada pelo Frei Hildebrando Kruthaup. O Cine Pax, pertencente ao 

Círculo Operário da Bahia, surgiu depois, em 29 de outubro de 1939. Embora 

nunca tivesse sido um lançador de filmes, cobrava preços iguais ao Excelsior e 

demais de elite, que eram o Guarany, Liceu e Glória. Neste mesmo ano 

chegavam os primeiros filmes coloridos aos cinemas de Salvador, e em vários 

bairros da cidade continuavam a surgir novos cinemas para atender uma 

demanda que crescia. 

 

Na década de 40, houve um processo de modernização das salas, pois o 

desconforto até então se fazia presente nos cinema de Salvador. Alguns 

passaram a ter poltronas estofadas, instalações de ar condicionado e 

revestimento acústico. Os filmes americanos invadiram as telas, e a indústria 

cinematográfica deste país passou a dominar o mercado mundial. Durante a 

Segunda Guerra, Hollywood ficou praticamente sozinho na produção de filmes, 

tornando-se logo ao fim desta, o senhor absoluto. Os distribuidores americanos 

de filmes passaram, então, a exercer pressão no sentido de manter sua 

hegemonia. Os alemães e franceses com o acesso limitado ao mercado latino-

americano em decorrência da Guerra, perderam espaço na indústria 

cinematográfica mundial e também na Bahia. 

 

“Ao terminar a Guerra, todos os filmes em cartaz, na Bahia, eram 
americanos. 1945 foi um ano de absolutismo cinematográfico para 
os Estados Unidos. E ao contrário do que ocorrera depois do 
conflito de 1914-1918, muitos anos se passaram sem que se 
recuperasse, em definitivo, o prestígio europeu” (Silveira, 1978, 
p.83).  

 

Surgiu nesta época, o Cine Oceania, inaugurado em 17 de maio de 1946, no 

bairro da Barra. Era considerado um cinema de luxo, trazendo as grandes 

inovações, como poltronas estofadas e ar condicionado. O Cine Roma que 

surgiu em 1948 e pertencia ao Círculo Operário, foi o grande cinema da 

Península Itapagipana. A Irmã Dulce foi uma das incentivadoras da sua 

construção. Era freqüentado principalmente pela classe média da Cidade Baixa. 

Foi um cinema ainda marcado pela versatilidade, não se limitando a apresentar 
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filmes, tendo uma intensa atividade sócio cultural. O surgimento desta última 

sala se deu no período correspondente ao auge do cinema Hollywoodiano: 

 

“Mais do que no primeiro pós Guerra, a hegemonia de Hollywood 
atingiu o auge de 1947 a 1953 nos cinemas da Bahia, acrescidos 
agora, do Pax e do Roma, de propriedade do Círculo Operário 
Católico, duas enormes salas de projeção, a segunda talvez a de 
melhor arquitetura funcional para cinema de toda a cidade” 
(Silveira, 1978, p.84). 

 

Até 1950, foram inauguradas 49 salas em Salvador, localizadas nos mais 

diversos pontos da cidade. A característica marcante das salas construídas até a  

década de 50 é a de locais onde diversos eventos ocorriam, sendo a ida aos 

cinemas uma ocasião social. Não havia locais distintos até então para 

acontecimentos de diferentes gêneros e o cinema ainda era a principal atividade 

de lazer em Salvador, apesar de muitas salas continuarem a não oferecer grande 

conforto para os seus freqüentadores. Desta forma, além da crítica à 

programação dos cinemas, as observações sobre a qualidade dos equipamentos 

e instalações tinham grande espaço nos jornais da época, além das discussões a 

respeito do número de salas existentes, que era considerado insuficiente. O 

preço dos ingressos também eram considerados abusivos: 

 

“Vê-se que o mais procurado entretenimento da cidade não 
oferecia ao público o conforto condizente com sua importância e, 
principalmente, com os altos preços pagos pelos ingressos. Uma 
sugestão corrente para solucionar o problema da superlotação dos 
cinemas era de que os cinemas de Salvador, a exemplo de outras 
capitais do país, instituísse o sistema de cadeiras numeradas para 
evitar o abuso da venda excessiva de ingressos. Além desses 
inconvenientes, as instalações e os equipamentos da maioria dos 
cinemas eram precários, a  exemplo dos sanitários, bebedouros e 
dos quase sempre quebrados aparelhos de ar condicionado” 
(Carvalho, 1999, p.172). 

 

O dinamismo de Hollywood contribuiu para que o cinema se tornasse um 

grande negócio. A partir da década de 50, novas salas foram sendo construídas 

apenas para exibições cinematográficas. Ao mesmo tempo, espaços próprios 

foram sendo criados para apresentações teatrais. Entre eles, o Teatro Castro 
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Alves, que só não foi inaugurado nesta década devido ao incêndio ocorrido no 

ano de 1958, passando por um longo período de reconstrução, sendo finalmente 

aberto em 1967. Estabelece-se, a partir de então, locais distintos para a 

apresentação das duas artes. 

 

Em 1955, o Cine Guarany foi restaurado e decorado com arte moderna de 

Caribé e Mário Cravo Júnior, transformando-se na melhor casa exibidora de 

Salvador durante muito tempo. Esta reforma ocorreu para que fosse instalada à 

tela Panorâmica ou processo Cinemascope (este processo, descoberto em 1920, 

permitiu que uma cena em movimento fosse projetada em uma tela ampla com a 

sua largura inicial expandida, através do uso de lentes especiais).4 O Guarany 

inaugurou esta novidade, com a exibição do filme “O Manto Sagrado”. Além 

disso, este cinema introduziu o som estereofônico. O Astor, que surgiu com o 

nome de Art em 1953, passou a competir com ele, trazendo o que havia de mais 

avançado na época ao exibir filmes em terceira dimensão. O Tupi, inaugurado 

em 1956, foi um dos cinemas mais modernos e freqüentados daquela época 

(Carvalho, 1999, p.173). 

 

O número de salas foi crescendo em zonas distintas e populosas de Salvador. 

Surgiram o Cine Amparo, Cinema Amaralina - situado onde fica hoje a sede de 

praia do Esporte Clube Vitória, Cine Brasil, São Caetano, Rio Vermelho e São 

Jorge, que era o antigo Liberdade. 

 

As discussões em torno da qualidade dos cinemas em 1959, levou a uma 

classificação dos mesmos para efeito de cobrança de ingressos. Os cinemas de 

Salvador foram agrupados em 4 categorias: Classe especial, cujos preços eram 

liberados, fazendo parte desta o Guarany e o Capri; Segunda categoria, ficando 

apenas o Excelsior; Terceira categoria, da qual faziam parte o Tupi, Aliança, 

Pax, Glória, Oceania, Itapagipe e Roma; Numa quarta categoria, ficavam os 

cinemas restantes (Carvalho, 1999, p.172). 

 

                                                 
4 Enciclopédia Britânica, disponível em http://www.britanica.com 
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Ainda nos anos 50, os filmes eram lançados no circuito mais luxuoso, cujas 

salas principais possuíam ar-condicionado e som estereofônico, situando-se no 

centro da cidade. Este fenômeno perdurou na década de 60, quando já havia um 

menor número de salas nos bairros de Salvador. Nesta época, os Cines Tupi, 

Roma e Guarany, ainda cediam os seus palcos para todo tipo de manifestação, 

enquanto os outros cinemas começaram a deixar de servir de palco para 

exibições teatrais. 

 

No início dos anos 60, o Cine Excelsior foi reformado, implantando em 

Salvador pela primeira vez o sistema de sessões contínuas das 14 às 24 horas. 

Isto era uma inovação, uma vez que os cinemas da cidade apresentavam apenas 

uma sessão à tarde e outra à noite (Carvalho, 1992, p.14). 

 

O Cine Bahia, também localizado no centro da cidade, foi inaugurado em 08 de 

março de 1968. Possuía uma grande arquitetura para a época, era feito em dois 

níveis, com conforto e luxo, possuindo duas salas de espera e uma sala especial 

para fumantes. Estas características fizeram dele  o melhor cinema da cidade. 

Em abril de 1997, ele foi extinto, dando lugar a uma igreja evangélica, assim 

como diversos cinemas em todo o país. 

 

Vale destacar o Cine Roma, um dos poucos de bairro que ainda funcionavam na 

época e que ainda abria as portas para todos as manifestações culturais. As 

grandes salas de cinema não mais atuavam desta forma, restringindo-se apenas à 

exibição de filmes. Mas, no final dos anos 70, este cinema passou a entrar em 

decadência, dedicando seus últimos dias às pornochanchadas e aos filmes de 

Kung-fu. 

 

Na década de 70, ocorreram mudanças no mercado exibidor de Salvador: a CIC 

(Cinema Internacional Corporation) que, depois passou a se chamar UIP 

(United International Pictures), comprou o circuito Condor, pertencente ao 

empresário baiano Francisco Pithon. Aparecem os dois primeiros cinemas 

localizados em shopping center, quando praticamente já não existiam cinemas 
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de bairro na cidade. Os cinemas do centro ainda estavam mantendo uma 

qualidade satisfatória das suas salas, exibindo os melhores filmes e sendo ainda 

freqüentados por um público de classe média. 

 

A inauguração do Shopping Center Iguatemi, em 1976, trouxe a primeira sala de 

cinema de Salvador situada em um shopping. A partir daí, as principais 

companhias cinematográficas da Bahia, como a ART e a Orient filmes, 

construíram, nos maiores shopping centers, cinemas mais confortáveis e 

luxuosos, que passaram a oferecer maior segurança e qualidade, diferenciando-

se dos localizados em outros espaços da cidade. 

 

Na década de 80, o Cine Bristol que surgiu em 1973, deu lugar a dois cinemas: 

o Art I e o Art II, inaugurados em1983, buscando uma maior competitividade 

frente aos novos cinemas do Shopping Center Iguatemi. Apresentavam salas 

menores, porém mais confortáveis que o Bristol. Foram duas das poucas salas 

do centro da cidade que mantiveram uma melhor qualidade ao longo deste 

período, enquanto a maioria entrava em decadência, o que se evidenciava pelo 

gênero dos filmes exibidos e pela manutenção das instalações. 

 

Após o Plano Real, houve um aumento do número de shopping centers e com 

eles surgiram mais cinemas. Os shopping centers não representam hoje apenas 

centros de consumo comercial. Eles abrangem diversos outros serviços, tais 

como entretenimento, lazer, alimentação e serviços de saúde, que puderam ter 

seu consumo expandido com a estabilização da economia e o aumento da renda 

da população. Dentro desta realidade, surgiram os Cines Lapa I e II, que foram 

inaugurados em1995, Ponto Alto I e II em 1996, Imbuí Plaza I e II também em 

1996 e Caboatã, inaugurado em 1997. 

 

“A estabilidade econômica no Brasil fez aumentar os gastos com 
diversão. As pessoas passaram a reservar parte do seu orçamento 
para o lazer. Com a queda da inflação poucos ramos da economia 
cresceram tanto como a indústria do entretenimento. 
Empreendedores confiantes na explosão do consumo do lazer, 
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construíram em Salvador diversos cinemas em shopping centers” 
(Pivetta; Caldas, 1996, p.67). 

 

Em seguida, mudanças ocorridas em nível mundial repercutiram no mercado 

exibidor de Salvador. A tecnologia passou a ganhar maior importância e 

complexos de salas de cinema, situadas em um único ponto, passaram a ser uma 

tendência mundial. 

 

Em 11 de julho de 1998, foi inaugurado no Shopping Center Iguatemi, um 

desses complexos de salas de cinemas do tipo Multiplex. Uma das suas 

principais características é o conforto. Ele possui doze salas, com cerca de 3000 

assentos, distribuídas em um único espaço, uma qualidade de som e imagem 

superiores, além da maior segurança oferecida ao público que o freqüenta. 

 

Em 23 de junho de 1999, mais um conjunto foi inaugurado no Aeroclube Plaza 

Show, com mais dez salas, num total de 2736 lugares, contando com um 

avançado sistema de som e imagem. O aparecimento desses complexos vem 

marcar uma nova fase do mercado exibidor de Salvador. 

 

O capítulo 4, item 4.1 detalha o conceito de Sistema Multiplex. 

 

3.2  AS MUDANÇAS LOCACIONAIS DAS SALAS DE CINEMAS EM  

       SALVADOR 

 

As transformações ocorridas nas salas de cinema em Salvador, tais como o uso 

de novas tecnologias em som, imagem e conforto, não são as únicas mudanças a 

serem destacadas em pouco mais de um século da existência deste serviço na 

cidade. 

 

Ao longo deste período, os cinemas da cidade existiram em diversos pontos. 

Mudanças locacionais aconteceram em momentos marcados por transformações 

econômicas, de usos e costumes, e pelo surgimento de novas tecnologias que 

propiciaram novas formas de lazer. 
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A distribuição destes cinemas não foi sempre a mesma. A princípio, quando os 

cinemas surgiram em Salvador, situavam-se de forma dispersa, em diversos 

bairros. Pequenos cinemas existiam no subúrbio e até na orla marítima da 

cidade. Também no centro eram encontrados grandes cine-teatros, sendo que, 

inicialmente, existiam em maioria nos bairros. 

 

Até a década de 50, os cinemas de bairro predominavam. As opções de lazer 

eram restritas. O cinema era uma das poucas e melhores formas de diversão. 

Além disso, a única maneira de ver as imagens em movimento era através dos 

filmes exibidos, uma vez que as primeiras transmissões televisivas aconteceram 

apenas em novembro de 1961, com  a chegada da TV Itapoan à cidade (Setaro, 

1999d, p.5). 

 

A partir da década de 50, passou a haver uma maior concentração das salas de 

cinema no centro. Estas eram as melhores instalações. Eram lançadoras de 

filmes, os quais passavam pelo circuito mais luxuoso que lá se encontrava, indo 

em seguida para os bairros (Setaro, 1999d, p.5). 

 

A figura 1 mostra a distribuição das salas de cinema em Salvador na segunda 

metade do século XX. 
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Figura 1: Distribuição espacial das salas de cinema em Salvador na segunda 

                metade do século XX 
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Fonte: Jornal A TARDE/ Nossos Cálculos. 

 

Em dezembro de 1959, dos vinte cinemas existentes na cidade, sete se 

localizavam no Centro da cidade: Liceu, Popular, Glória, Excelsior, Guarany, 

Capri e o Art, que em 1973, passou a se chamar Astor. Outros quatro cinemas se 

localizavam na Baixa dos Sapateiros: Jandaia, Aliança, Pax e o Tupi. Os 

cinemas de bairro eram o Oceania, Itapagipe, Santo Antônio, São Caetano, Rio 

Vermelho, Brasil, Bonfim, Amparo e o Roma. 

 

Já na década de 60, o processo de concentração dos cinemas no centro da cidade 

se intensificou. Dos quatorze cinemas que funcionavam em 1969, apenas dois 

ficavam em bairros, como mostrado na Figura 1. Os oito cinemas do centro da 

cidade eram : Liceu, Popular, Excelsior, Tamoio, Guarany, Capri, Bahia e Art. 

No circuito da Baixa dos Sapateiros eram encontrados os Cines Aliança, Pax, 

Tupi e Jandaia. Apenas resistiam nos bairros de Roma e no Rio Vermelho, os 

respectivos Cines Roma e Rio Vermelho. 

 

O surgimento da TV e a importância que o centro passou a ter frente ao resto da 

cidade, foram fatores que contribuíram para o desaparecimento dos cinemas de 

bairro. Estes pertenciam na sua maioria a pequenas empresas que não 

conseguiram se adequar às novas necessidades que surgiam. Novos e grandes 



  

 

33 

investimentos passaram a ser necessários para tornar melhor a qualidade das 

salas. Os pequenos exibidores não tiveram como concorrer com as grandes 

empresas que investiam em cinemas do centro. Por outro lado, o crescimento 

populacional e geográfico da cidade fez com que surgisse a necessidade de se 

reduzir as distâncias entre os clientes e o fornecimento de produtos e serviços. 

Ora, todas as linhas de ônibus convergiam para o centro, onde existiam os 

terminais da Praça da Sé e da Barroquinha, que eram os principais terminais de 

ônibus da cidade na época. 

 

Dois grandes grupos tinham o domínio dos melhores cinemas de Salvador, que 

ficavam no centro. A Condor-Exibidora e distribuidora e a Juvenal Calumby 

eram as donas dos cinemas mais luxuosos de Salvador. Haviam apenas poucos 

exibidores independentes que se mantinham no mercado (Setaro, 1999c, p.5). 

 

Ainda na década de 70, os cinemas do centro eram muito freqüentados. Os de 

shopping que só surgiram na segunda metade deste decênio, apenas marcaram o 

prelúdio da decadência das salas do centro da cidade, iniciada em 1968 e 

intensificada nas décadas de 70 e 80. 

 

No ano de 1968, começou a surgir o novo centro da Salvador moderna, com a 

inauguração da Avenida Antônio Carlos Magalhães e do trecho da Paralela 

denominado mais tarde de Tancredo Neves. Estas avenidas marcaram o início 

do crescimento da cidade em direção à região norte de Salvador. O centro 

Administrativo do Estado foi construído nas proximidades da Avenida Paralela 

e a Construtora Norberto Odebrecht comprou uma fazenda junto ao Rio 

Camurugipe, lançando o bairro residencial Caminho das Árvores. A partir de 

então buscou-se a construção de um novo centro comercial para a cidade, 

surgindo o projeto Shopping Center Iguatemi, que ainda contava com o grande 

núcleo consumidor do bairro da Pituba. Foi também construída na região 

considerada, a nova estação rodoviária de Salvador e o Departamento de 

Trânsito do Estado (DETRAN). Este esquema originou o novo núcleo urbano 

da cidade e propiciou o desenvolvimento do setor terciário com a oferta de 
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diversos serviços naquela região, surgindo ainda o Shopping Center Itaigara e 

diversos prédios empresariais (Scheinowitz, 1998, p.40). 

 

Com este novo núcleo, o centro da cidade começou a perder importância 

econômica. E os cinemas acompanharam este processo. Cinemas da Baixa dos 

Sapateiros e alguns do centro passaram a exibir filmes pornográficos. Estas 

salas não mais conseguiam ser mantidas em nível satisfatório. A classe média 

passou, então, a freqüentar os cinemas dos shopping centers da cidade, com 

todo conforto e segurança que eram oferecidos. 

 

A Condor, diante do processo de decadência do centro, se desfez de cinco das 

suas salas ainda em 1975, transferindo-as para uma multinacional: a CIC 

(Cinema Internacional Corporation), empresa que dominava o mercado exibidor 

e distribuidor de filmes no Brasil. Os Cines Bahia, Guarany, Tupi, Tamoio, 

Liceu e o Popular que pertenciam ao empresário Francisco Pithon, passaram 

para o domínio desta empresa (Setaro, 1999c, p.5). 

 

Em 1979, Salvador possuía quinze cinemas, com apenas dois funcionando em 

bairro, o Cine Rio Vermelho e o Nazaré. No centro da cidade nove cinemas 

exibiam filmes: Liceu, Guarany, Tamoio, Bahia, Bristol, Astor e Excelsior. Na 

Baixa dos Sapateiros, apenas os Cines Jandaia, Tupi e Pax funcionavam. No 

Shopping Center Iguatemi se localizavam o Iguatemi I e Iguatemi II. 

 

A ART Filmes, que inaugurou os cinemas do Iguatemi, dividiu quatro anos 

depois, o Cine Bristol em duas novas salas: O Cine Art I e o Cine Art II, 

tornando estas salas mais luxuosas e confortáveis, na busca pela manutenção de 

um público mais seletivo e pela sobrevivência frente a concorrência. 

 

A Orient Filmes lança nos dois anos seguintes, em um shopping localizado no 

centro novo, mais dois cinemas: O Cine Itaigara I e II. A partir daí, a Orient 

Filmes se consolida como a maior empresa exibidora de Salvador, com 
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inúmeros cinemas nos diversos shopping centers, posteriormente construídos na 

cidade. 

 

O público passou a se afastar dos cinemas que não propiciavam segurança, 

buscado os locais mais confortáveis onde existissem estacionamento seguros. 

As transformações culturais e de ordem econômica foram determinantes para a 

escolha do público por cinemas situados em shopping centers. 

 

“Com as atuais conquistas da sociedade tecnológica, com o 
surgimento de novas opções de lazer, a liberdade de ir e vir dos 
adolescentes, com o vídeo, a própria TV aberta (e as fechadas por 
assinatura), com o computador, a Internet, e a violência, por outro 
lado, que campeia pelas ruas, o público passou apenas a admitir 
cinemas com segurança” (Setaro, 1999c, p.5). 

 

No ano de 1989, o número de cinemas de shopping cresce em relação a 1979. O 

número de cinemas no circuito Centro/Baixa dos Sapateiros se matem estável, 

apesar do acentuado processo de decadência verificado nesta salas, frente a 

concorrência dos cinemas de shopping, que já ofereciam um serviço de 

qualidade superior. O Cine Capri deixou de funcionar no centro da cidade, 

mantendo-se os demais cinemas que existiam em 1979. Apesar das salas do 

centro continuarem funcionando na sua maioria, já não possuíam o mesmo 

público de antes, nem a mesma qualidade de décadas atrás. O número de 

cinemas de shopping nos anos 80 foi acrescido de 4. Sendo eles o Iguatemi I e 

II, e o Barra I e II. 

 

Depois de 1994, surgiram diversos shopping centers e com eles mais 7 cinemas 

foram inaugurados em Salvador. Os Cines Iguatemi 3 em 1994, Ponto Alto I e II 

em 1996, Lapa I e II em 1995, Caboatã em 1997 e Imbuí Plaza em 1996. 

 

Quando não mais parecia haver mercado para novas salas de cinemas em 

Salvador, surge a parceria da Orient Filmes com uma multinacional: a UCI 

(United Cinemas International), que incorpora a Paramount/Universal 

Company. Esta empresa tem como objetivo controlar o mercado mundial de 
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distribuição de cinema. Juntas inauguram o Multiplex Iguatemi, em 1998. Em 

1999, a UCI inaugurou o Multiplex do Aeroclube Plaza Show. Estes 

empreendimentos são uma inovação por conseguirem economia de escala e de 

escopo, ao reunir no mesmo ponto, diversas salas, praças de alimentação e 

jogos, concentrando várias formas de lazer e entretenimento e uma grande 

variedade de filmes. Além disso inseriu novas tecnologias na projeção e na 

transmissão de som no cinema.  

 

A Figura 2 mostra a distribuição espacial dos cinemas em Salvador antes e 

depois da instalação das salas do tipo Multiplex. O impacto causou o 

fechamento de diversas outras. Cinemas de shopping que pareciam sólidos, 

deixaram de funcionar com o surgimento do Multiplex. O Itaigara I e o 

Brotascenter, encerraram suas atividades no ano de 1998. Além disso, os que 

ainda se mantêm, estão com as sessões vazias, mesmo nos finais de semana. O 

Multiplex transformou o mercado exibidor de Salvador, dando continuidade ao 

processo de mudanças locacionais iniciado nos anos 1970-80. 

 

Figura 2: Distribuição das salas de cinema antes e depois do Multiplex 
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  Fonte: Jornal A TARDE/ Nossos Cálculos 

 

O quadro I mostra as salas que já existiram em Salvador e que ainda existem, 

com sua localização. 



  

 

QUADRO 1:  OS CINEMAS QUE JÁ EXISTIRAM E AINDA EXIS TEM EM SALVADOR, SEU ANO DE 
                         SURGIMENTO, LOCALIZAÇÃO E TIPO 
 
 

CINEMAS ANO DE 
SURGIMENTO 

LOCALIZAÇÃO TIPO 

Teatro Polyteama Baiano 1882 Politeama Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Lumière 1906 Carlos Gomes Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cine São Braz 1906 Plataforma Bairro 

Cinema dos Salesianos 1907 Nazarré Bairro 

Cinema Santo Antônio 1907 Largo do Santo Antônio Além 
do Carmo 

Bairro 

Cinema Santo Antônio da Mouraria 1908 Mouraria Bairro 

Cinema das Sete Portas 1909 Sete Portas Bairro 

Cinema Bahia 1909 Rua Chile Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Central 1910 Praça Castro Alves Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Ideal 1910 Largo do Papagaio Bairro 

Bijou Theatre Cinema 1910 Calçada do Bonfim Bairro 
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Cinema Popular 1910 Largo da Madragoa Bairro 

Cine Castro Alves 1910 Largo do Carmo Bairro 

Cinema Avenida 1910 Rio Vermelho Bairro 

Cinema Rio Branco 1911 Rua do Saldanha Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Itacaranha 1911 Itacaranha Bairro 

Cinema Recreativo Fratelli Vita 1911 Calçada do Bonfim Bairro 

Cinema Bahia 1911 Itapagipe Bairro 

Cinema Rio Branco ( Futuro Liceu) 1911 Calçada do Bonfim Bairro 

Cine Teatro Jandaia 1911 Baixa dos Sapateiros Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Íris Theatre (Futuro Olympia) 1912 Baixa dos Sapateiros Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Ideal 1913 Ladeira de São Bento Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Soledade 1913 Soledade Bairro 

Cinema Recreativo 1913 Largo de Santana (Rio 
Vermelho) 

Bairro 

Petti Cinema 1913 Brotas Bairro 
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Cinema Forte de São Pedro 1914 Forte de São Pedro Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Santo Antônio da Barra 1914 Barra Bairro 

Cinema Parisiense 1914 Campo Grande Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Vênus 1916 Carlos Gomes Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cine Teatro São Jerônimo 1917 Catedral Basílica de Salvador Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Centro Católico 1918 Mouraria  

Cine Cabaret Na Cavean 1919 Praça Castro Alves Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Tenentes do Diabo 1919 Rua Gameleira (Paripe) Bairro 

Theatro Guarany (Antigo São Jerônimo, 
depois , em 1982, Glauber Rocha) 

1919 Praça Castro Alves Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Itapagipe 1920 Ribeira Bairro 

Cinema Liceu (Antigo Rio Branco) 1921 Terreiro de Jesus Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Olympia 1924 Baixa dos Sapateiros Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cine Bangalow de Nazaré 1927 Nazaré Bairro 

Cinema Calçada (Futuro Império) 1927 Calçada do Bonfim Bairro 

Cinema Pathé 1928 Barbalho Bairro 
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Cinema Glória (Futuro Tamoio) 1930 Praça Castro Alves Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema São Joaquim 1931 Avenida Jequitaia Bairro 

Cinema Império 1932 Avenida do Bonfim Bairro 

Cine Casa de Santo Antônio 1932 Rua São Francisco Centro 

Cine Excelsior (Antigo São Jerônimo) 1935 Praça da Sé Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Aliança (Antigo Olympia) 1935 Baixa dos Sapateiros Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Popular 1936 Liceu de Artes e Ofícios Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Odeon 1936 Belvedere da Sé Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Bonfim 1937 Calçada Bonfim Bairro 

Cinema Liberdade (Futuro São Jorge) 1937 Liberdade Bairro 

Cinema Pax 1939 Baixa dos Sapateiros Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Oceania 1946 Barra Bairro 

Cinema Roma 1948 Roma Bairro 

Cinema Lux 1948 Bairro do Tororó Bairro 

Cinema Itapuã 1949 Itapuã Bairro 
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Cinema São Caetano 1951 São Caetano Bairro 

Cineam Rio Vermelho (Foi reformado em 
1968)  

1951 Rio Vermelho Bairro 

Cinema Brasil 1951 Liberdade Bairro 

Cinema Amaralina 1952 Amaralina Bairro 

Cinam Art( Futuro Astor em 1973) 1953 Rua da Ajuda Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Tupy 1956 Baixa dos Sapateiros Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cineam Capri ( Reformado em 1965) 1956 Largo 2 de Julho Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Mercúrio 1958 Bairro da cidade Nova Bairro 

Cinema Plataforma 1960 Plataforma Bairro 

Cinema Nazaré ( Jorge Amado em 1983) 1961 Nazaré Bairro 

Cinema Tamoio( Antigo Glória) 1961 Praça Castro Alves Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Uruguai 1962 Uruguai Bairro 

Cinema Politeama 1962 Politeama Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Periperi 1964 Periperi Bairro 

Cinema Amparo 1968 Engenho Velho e Brotas Bairro 
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Cinema Bahia 1968 Rua Carlos Gomes Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Bristol (Futuro Art 1 e Art 2) 1973 Politeama Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Astor 1973 Rua da Ajuda Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Iguatemi 1 1976 Shopping Iguatemi Shopping  

Cinema Iguatemi 2 1977 Shopping Iguatemi Shopping  

Cinema Glauber Rocha (Antigo Guarani) 1982 Praça Castro Alves Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cines ART 1 e ART 2 1983 Politeama Centro/Baixa dos 
Sapateiros 

Cinema Itaigara 1 1984 Shopping Itaigara Shopping  

Cinema Itaigara 2 1985 Shopping Itaigara Shopping  

Cine Brotascenter 1986 Shopping Brotascenter Shopping  

Cinemas Barra 1 e 2 1987 Shopping Barra Shopping  

Cines Ponto Alto 1 e 2 1996 Shopping Ponto Alto Shopping  

Cinema Imbuí Plaza 1 e 2  1996 Shopping Imbuí Plaza Shopping  

Cines Center Lapa 1 e 2  1995 Shopping Center Lapa Shopping  
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Cine Iguatemi 3 1994 Shopping Iguatemi Shopping  

Cine Caboatã 1997 Shopping Caboatã Shopping 

Multiplex Iguatemi 1998 Shopping Iguatemi Multiplex 

Multiplex aeroclube Plaza Show 1999 Aeroclube Plaza Show Multiplex 

Fontes: Pesquisa Direta (Dados retirados do Jornal A TARDE; Leal e Leal Filho,1997) 



 

 

 
4    O SISTEMA MULTIPLEX 

 

4.1 O CONCEITO DE SISTEMA MULTIPLEX 

 

Segundo a Orient Filmes (1998, p.8), o Sistema Multiplex é também chamado 

de PECs (“Power Entertainment Centers”). Ele reúne, em um mesmo espaço, 

um conjunto de salas que exibem filmes de diferentes gêneros, com sessões 

iniciando a cada cinco, dez ou quinze minutos. Geralmente são explorados por 

uma mesma empresa e representam uma concentração de diversas formas de 

lazer, entretenimento e alimentação, pois além de oferecer  projeção de diversos 

filmes em várias salas, abriga também jogos, fast-food, bares, áreas de shows e 

até pistas de dança.  

 

O Multiplex pode reunir em um mesmo espaço até no máximo trinta salas de 

cinema, cada uma com capacidade de cento e cinqüenta a trezentos lugares. A 

média do número de salas por complexo está em torno de dez. Alguns possuem 

um número muito superior a este: “A UCI lançou no Rio de Janeiro um 

Multiplex com 18 salas, já chamado de Megaplex, uma nova geração do 

Multiplex” (Almeida, 1999, p.1). Cada complexo custa entre US$ 5 milhões e 

US$ 10 milhões. Suas salas são do tipo stadium, e o consumo e alimentos e 

bebidas é livre durante as sessões, o que faz engordar o faturamento em cerca de 

25% (Pfeifer, 1998, p.c-8). 

 

Conforme a Orient Filmes (1998, p.2), a disposição de salas em um mesmo 

local otimiza espaços, gerando economia de escala em operação, manutenção e 

administração, facilitando a aplicação de alta tecnologia, inclusive 

informatização, climatização e sistemas avançados de acústica. Nestes 

complexos, a informatização é total: bilheteria com meios magnéticos, efeitos 

sonoros modernos, integração dos circuitos e proteção acústica caracterizam 

estes cinemas. Outra característica é a diversificação de programas 

cinematográficos no mesmo endereço. Esta peculiaridade pode reduzir as 

possibilidades de fracasso de bilheteria, através da rotatividade e do uso 



 

 

alternativo dos auditórios, pois há no mesmo lugar salas de diferentes tamanhos, 

o que permite adaptar os custos de cada sala às demandas específicas. 

 

Conforme informações da Orient Filmes (1998, p.8), o que caracteriza este tipo 

de empreendimento é o conforto aliado à tecnologia de ponta deste mercado. Os 

equipamentos utilizados são de última geração. Entre eles estão: projetores 

cinematográficos modernos, com automação, leitor de som analógico, 

programadores integrais, objetivas de alta definição, som dolby estéreo digital; 

poltronas com porta-copos, telas de alta definição, entre outros equipamentos 

modernos. 

 

O Sistema Multiplex, é geralmente implantado em locais estratégicos como os 

shopping centers. Estes servem de âncora para este tipo de empreendimento e 

vice-versa. O shopping center abrange uma grande variedade de serviços, entre 

eles o entretenimento. As oportunidades de um maior faturamento são 

consideráveis, pois as pessoas podem ir ao shopping apenas para fazer compras 

ou passear, e sem planejamento prévio podem resolver assistir a um filme, e isto 

possibilita o aumento da bilheteria. Um outro aspecto a ser considerado é a 

segurança e o estacionamento disponíveis em um shopping, que têm se tornado 

uma exigência cada vez maior do público destes serviços. 

 

Os investimentos em empreendimentos deste porte são grandes e se dão 

geralmente em cidades que possuem uma população acima de 400 mil 

habitantes, pois eles exigem um grau de ocupação que os pequenos municípios 

não asseguram (Pfeifer, 1998, p.c-8). 

 

Este novo tipo de cadeia exibidora já utiliza também a Internet para a venda de 

ingressos. No Brasil esta novidade ainda não se tornou realidade. Já nos Estados 

Unidos, seis grandes cadeias utilizam este serviço. Estão entre elas a Cinemark 

e a General Cinema, dois grandes grupos da indústria cinematográfica mundial. 

 



 

 

Uma outra novidade que associa a Internet e o cinema é a transmissão do 

cinema digital pela rede mundial de computadores, que exclui o risco de 

pirataria. O processo se dá via satélite e elimina definitivamente o operador da 

sala de exibição e a tradicional fita de filme. Através deste processo, a 

transmissão do filme pode se dar de qualquer parte do mundo, através da prévia 

programação do filme desejado (Almeida, 2000, p.2). 

 

Uma grande proporção do faturamento do Multiplex está na praça de 

alimentação e não na bilheteria. Em alguns estados do Brasil, a alimentação 

adquirida fora da praça pertencente ao complexo é proibida, e a vendida nela é 

mais cara. A busca por um maior faturamento fora da bilheteria se justifica, pois 

cerca de 50% da renda desta é destinado aos distribuidores, representantes de 

grandes estúdios a exemplo da Fox, Warner e Columbia. As atividades fora da 

bilheteria se tornam grandes fontes de aumento de receita para os exibidores. 

Do total de vendas de ingressos em 1999 aqui no Brasil, que foi de R$350 

milhões, metade foi para os distribuidores. Os exibidores buscam alternativas de 

lucro, fornecendo outros serviços além do filme. Por isso eles nem chegam a 

terceirizar a produção de alimentos, fazendo tudo com mão-de-obra própria e 

até em alguns casos importando produtos como o milho da pipoca 

comercializada (Madureira, 2000, p.c-8). 

 

Outra fonte de receita para o Multiplex é a mídia. A venda de espaço 

publicitário também se tornou um grande negócio para eles. A UCI já faturou 

até agora no Brasil R$500 mil usando suas salas como veículo de mídia, e 

projeta uma receita de R$5 milhões para o ano de 2000. A propaganda já chega 

a representar 3% do faturamento global do Multiplex: 

 

“O Multiplex fez do cinema uma mídia com forte potencial de 
crescimento. O cinema tem a vantagem de ser uma mídia não 
dispersiva como a TV, por exemplo, fazendo com que a mensagem 
seja absorvida com atenção pelo público” (Madureira, 2000, p.c-
8). 
 
 



 

 

Uma característica do Sistema Multiplex é o público que ele atinge. São 

constituídos de pessoas que na sua maioria, cerca de 65%, tem entre 12 e 22 

anos de idade. O Multiplex determinou um novo conceito de exibição 

cinematográfica: não apenas exibir o filme, mas também ser um centro de 

entretenimento, um “point” onde jovens se encontram. 

 

4.2  O SISTEMA MULTIPLEX E O CAPITAL NACIONAL 

 

De acordo com informações da Orient Filmes, o primeiro Multiplex do mundo 

surgiu em Bruxelas em 29 de novembro de 1985. A partir daí, desenvolveu-se 

por toda a Europa e atingiu com sucesso os EUA. A primeira experiência na 

América Latina ocorreu em Santiago do Chile, com a CINEMARK em 1995. 

No Brasil, ele foi inaugurado em 1997, no Shopping Center ABC de Santo 

André pela exibidora Play Arte (Orient Filmes, 2000, p.2). 

 

O surgimento do Multiplex no Brasil se deu em um momento em que o mercado 

exibidor estava com sua capacidade de oferta reduzida. Para os grupos 

multinacionais, o Brasil é um grande mercado na área do entretenimento, ao 

contrário de outros países da América do Sul, como Argentina e Chile, que já 

estão com o seu mercado saturado. Note-se, que o número de salas do país no 

ano de 1960 era de 3500 salas, enquanto em 1988 existiam apenas 1300 salas 

distribuídas em todo o território brasileiro. Atualmente quatro grupos dominam 

o mercado nacional, sendo que três destes são multinacionais: Cinemark, UCI, 

GCI. A única nacional mais importante é a Severiano Ribeiro. O Brasil para 

estas empresas é a “bola da vez” (Pfeifer, 1998, p.c-8). 

 

O Cinemark é o grupo mais forte no mercado exibidor brasileiro. Ele atua em 

treze países e está sediado nos Estados Unidos, possuindo o maior número de 

salas do Brasil. No final de dezembro de 1999, contava com 180 salas, todas no 

estilo Multiplex (Almeida, 2000, p.2).   

 



 

 

O segundo grupo que atua no setor com certa expressividade é o Severiano 

Ribeiro, grupo exibidor com sede em Fortaleza. Era o grande grupo exibidor no 

Brasil ante da chegada das multinacionais. Manteve o maior número de salas do 

país durante oitenta anos. Segundo seus proprietários, é muito difícil montar 

salas atualmente no formato antigo, pois o formato atual permite um custo 

operacional muito menor e uma freqüência mais elevada, e portanto mais 

rentabilidade. Apesar de ainda possuir salas com estrutura tradicional, tem se 

aliado com outras multinacionais, instalando salas multiplexadas. 

 

O surgimento do Multiplex no Brasil está trazendo um know-how e um forte 

incentivo em melhoramentos na qualidade do mercado exibidor devido a 

concorrência. O grande problema enfrentado pelos exibidores nacionais está na 

importação de equipamentos para aperfeiçoamento das exibições, pois durante 

15 anos foram impossibilitados de importar projetores. Havia um similar 

nacional fabricado em Belo Horizonte de qualidade inferior ao utilizado por 

grandes grupos estrangeiros; para protege-los, eram cobrados impostos altos 

para  importação, o que dificultou a modernização das salas pelas empresas 

nacionais (Almeida, 1998, p.27). 

 

A segunda maior multinacional no mercado brasileiro é a UCI (United Cinemas 

International que incorpora a Paromount/Universal Company). Ela é a terceira 

maior empresa do ramo no país em número de salas, e tem sua sede em 

Londres. Trabalha em parceria com a Severiano Ribeiro em alguns estados 

brasileiros e em outros com a Orient Filmes. Atua também sozinha em alguns 

outros empreendimentos. Esta multinacional opera em onze países e representa 

a maior concorrente da Cinemark no Brasil. Foi a pioneira no país na venda de 

ingressos antecipados, com lugares marcados (Almeida, 1999, p.1). 

 

A Tabela 1 abaixo mostra a disputa entre os oito maiores grupos pelo mercado 

exibidor brasileiro, comparando o número de salas nos anos de 1997, 1998 e 

1999. 

 



 

 

 

Tabela 1: Disputa dos principais grupos exibidores pelo mercado nacional 

 

GRUPO No DE  

SALAS EM 

1997 

No DE 

SALAS EM 

1998 

No DE 

SALAS EM 

1999 

Cinemark 30 112 180 

Severiano Ribeiro 147 172 170 

UCI 10 51 90 

Haway 55 62 68 

Paris 0 57 43 

Playarte 42 42 42 

Alvorada 0 37 37 

Hoyts 0 0 15 

            Fonte: Baskerville Communnications Corp./Filme B/ Gazeta Mercantil 

 

Vale destacar, que o grupo Severiano Ribeiro e os demais nacionais trabalham 

neste sistema na maioria dos seus empreendimentos, em parceria com os grupos 

multinacionais, o que evidencia o domínio dos grupos estrangeiros, que já 

controlam a distribuição de filmes no mercado exibidor nacional. 

 

4.3  O MULTIPLEX E A CRISE DAS SALAS DE CINEMAS  

       TRADICIONAIS EM SALVADOR 

 

O primeiro Multiplex da cidade do Salvador foi inaugurado no Shopping Center 

Iguatemi em 11 de julho de 1998. O Multiplex Iguatemi possui 12 salas de 

tamanhos variados, com cerca de 3000 assentos. Surgiu da parceria do único 

grupo estrangeiro instalado no mercado baiano, UCI (United Cinemas 

Internatioanal), com a Orient Filmes, empresa brasileira que atua nos estados da 

Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba. Esta empresa foi a única que conseguiu, 

ao se aliar a UCI, salas no formato Multiplex, mantendo-se com boa 

rentabilidade no mercado baiano. A ART Filmes, empresa carioca que dividia o 



 

 

mercado com a Orient Filmes até então, não tem conseguido atuar de forma 

satisfatória, tendo que fechar diversas salas tradicionais, a exemplo dos Cines 

Art I, Art II e Glauber Rocha. Para conseguir manter as três salas de sua 

propriedade no Shopping Iguatemi, passou a adotar uma política de redução de  

preços dos ingressos em até 50%, uma vez que estes não mais atraíam o 

público. 

 

O Multiplex Iguatemi obteve um grande sucesso, demonstrado pelo seu recorde 

de público em apenas um ano de funcionamento, tornando-se o mais 

freqüentado do país, o quinto da América latina e o vigésimo do mundo 

(Ribeiro, 1999, p.6). 

 

O segundo Multiplex de Salvador foi inaugurado em 23 de junho de 1999, no 

Aeroclube Plaza Show. Pertence apenas a UCI e possui 10 salas que totalizam 

2736 assentos. Este trouxe como novidade a maior tela do país, com 180 metros 

quadrados e o sistema Sourrund-ex, panorâmico em 360 graus, o primeiro a ser 

instalado no Brasil. Apesar de ter um bom público, não apresenta a mesma 

freqüência do Multiplex Iguatemi. Uma desvantagem dele em relação ao 

complexo do Iguatemi está no estacionamento, que não é coberto (Ribeiro, 

1999, p.6). 

 

A vinda do Multiplex para Salvador aumentou a demanda por cinema em 35%, 

mais que o aumento da demanda nacional que foi de 33%, o que demonstra que 

a procura por este tipo de serviço nesta cidade, assim como no resto do país, 

estava reprimida ( Setaro, 1999b, p.5). 

 

As salas tradicionais que já vinham perdendo público devido a outros fatores, 

tiveram sua situação agravada com o surgimento do Multiplex em Salvador. Até 

mesmo a Orient Filmes, empresa nacional mais estável do mercado baiano, 

enfrenta dificuldades em suas salas no formato tradicional, que possuem 

diversas desvantagens em relação ao Multiplex. Entre estas desvantagens está o 

número alto de funcionários em toda a cadeia, que na forma tradicional se 



 

 

apresenta dispersa pela cidade. Na rede de cinemas tradicionais existe uma 

bilheteria para cada cinema, enquanto no Multiplex existe uma bilheteria 

central. No Multiplex não há um porteiro para cada sala, ao contrário da cadeia 

tradicional. Enquanto nos cinemas tradicionais há um operador e ajudantes para 

projeção do filme, no Multiplex o processo se dá através de uma central 

controlada por computador. 

 

Enquanto os cinemas tradicionais ainda fecham suas portas, mais um complexo 

de salas será instalado em Salvador, ainda sem data marcada. Desta vez no 

Shopping Center Barra. Este cinema terá novamente a parceria da UCI com a 

Orient Filmes. 

 

O atual mercado exibidor de Salvador demonstra que o pequeno proprietário de 

cinema não possui mais espaço diante do domínio de grandes empresas 

multinacionais que controlam também a distribuição de filmes. As estruturas 

antigas não são competitivas frente as novas tecnologias utilizadas, que 

reduzem custos, viabilizando a maior lucratividade na indústria 

cinematográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5  CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou mostrar a importância da distribuição de filmes no âmbito 

da indústria cinematográfica, observando as transformações ocorridas no 

mercado exibidor de Salvador. 

 

Atualmente a distribuição de filmes representa o setor mais importante e 

lucrativo da indústria cinematográfica. A partir dele são definidas as estruturas 

exibidoras. Como em todo o mundo, Salvador acompanha a trajetória desta 

indústria, com uma cadeia de salas de cinema dentro dos novos padrões 

mundiais. 

 

O público diante de novas opções de lazer se tornou mais exigente. Esta nova 

postura, se reflete nas novas formas de exibição de filmes, cuja qualidade e 

tecnologia oferecidas não permitem aos pequenos exibidores permanecerem no 

mercado. Os investimentos necessários neste setor exigem uma maior 

lucratividade, não só pelas altas tecnologias empregadas e maior conforto 

oferecidos, como também para se manterem diante do poder dos distribuidores. 

Hoje, o espaço para exibição em Salvador é permitido apenas aos grandes 

capitais multinacionais que aqui atuam. 

 

O Sistema Multiplex não representa o único fator para o processo de decadência 

das salas de cinemas tradicionais em Salvador, bem como em todo o mundo. 

Este fato já vinha ocorrendo há algum tempo devido a outros elementos, tais 

como a insegurança nos grandes centros urbanos e as novas formas de lazer que 

tomaram o espaço do cinema tradicional.  

 

Diante dessas mudanças, as estruturas mantidas pelos cinemas tradicionais 

deixaram de ser viáveis, por não mais corresponderem às expectativas do 

público. O Sistema Multiplex foi a saída encontrada pela indústria 

cinematográfica para fugir da crise. O seu surgimento tornou mais evidente a 



 

 

estrutura pouco lucrativa que se mantinha anteriormente, sendo o golpe final 

para extinguí-la. 

 

Percebe-se que os cinemas que ainda resistem as novas mudanças, estão 

condenados  ao desaparecimento. O espaço para exibição em Salvador, como 

em todo o mundo, é permitido apenas aos grandes capitais multinacionais, que 

aqui atuam não só como exibidores, mas também como distribuidores. 

 

Em relação ao tema desenvolvido neste trabalho, informamos que há pouca 

bibliografia relativa a indústria cinematográfica, em particular no Brasil, que 

possui uma indústria de cinema pouco desenvolvida. 

 

Assim, se esta monografia pode ter continuidade a partir de novas pesquisas, 

fica, entretanto, o alerta: futuros pesquisadores deste objeto também terão que 

buscar fontes primárias. 
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