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1. INTRODUÇÃO



O que é?

O Programa Cinema Perto de Você foi 
criado com o objetivo de diversificar, 
descentralizar e expandir a oferta de 
serviços audiovisuais para a população 
brasileira por meio da ampliação do 
parque exibidor de cinema.



O que é?

O Prêmio Adicional de Renda (PAR) é um 
mecanismo de fomento à indústria 
cinematográfica brasileira, referenciado 
no desempenho de mercado de obras 
cinematográficas de longa metragem 
brasileiras, concedido às empresas 
brasileiras exibidoras, cuja aplicação 
deverá ser direcionada à modernização do 
parque exibidor. 



2. METAS



As principais metas do
Programa CINEMA PERTO
DE VOCÊ são:
1. Abertura de 600 novas salas de cinema com base nos 

recursos do Programa;

2. Nenhum município com mais de 100 mil habitantes 
sem sala;

3. Média nacional de 60 mil habitantes por sala, queda 
de 30% do índice atual;

4. Crescimento de 30% na venda de ingressos;

5. Digitalização de metade das salas de cinema do país.



3. RESULTADOS



Evolução do Parque Exibidor
Brasileiro



• Índice de habitantes por sala do Brasil reduzido de 88,6 mil em 2010 
para 68 mil em 2015.

• O processo de transição tecnológica para projeção digital alcança 95,64% 
do parque exibidor, isto é, 2.874 salas. 

• O número de salas com projeção em 3D cresce, chegando a 1.190 salas 
em 2015.





• Crescimento de 96% nos recursos de fomento 
direcionados à exibição via PAR passando de 
R$ 120 mil em 2005 para R$ 3 milhões em 
2014 e em 2015

CINEMA PERTO DE VOCÊ
• 182 das 270 novas salas, reabertas ou 

ampliadas em 2015 contaram com o apoio 
do RECINE e/ou linha de crédito e 
investimento para construção de salas.

Apoio público à atividade de 
exibição

PAR





Salas de Novos Complexos, Reaberturas, 
Ampliações

• 3.005 salas de exibição em 2015; 

• 57 novos complexos, totalizando 229 novas salas; 

• Seis complexos reabertos e quinze ampliaram seu 
número de telas;

• Total: acréscimo de 202 novas telas. 



• Acre, Rondônia, Pará, Tocantins e toda a região 
Nordeste do país possuem acima de 100 mil habitantes 
por sala.

• Segundo dados do Sistema de Acompanhamento do 
Mercado de Distribuição em Salas (SADIS), os estados 
da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de 
Janeiro apresentaram os melhores índices de público 
por sala para filmes brasileiros em 2015, acima de 10 
mil espectadores.

Número de habitantes por sala



PAR 2016
O resultado do PAR 2016 sairá em 21 dias.

• O apoio financeiro concedido pelo PAR será utilizado na 
digitalização da projeção cinematográfica dos complexos 
de cinema. 

• Dentro do projeto de digitalização, poderá ser incluído o 
custeio da automação de bilheteria, assim como 
complementos tecnológicos para promoção da 
acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou 
auditiva. 


