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RESUMO 

 

As novas tecnologias, principalmente as baseadas em processos digitais, estão revolucionando o 

mundo em diversos aspectos. A mudança tecnológica é uma das mais profundas forças que 

moldam a natureza e a intensidade da competição, promovendo a entrada de novos 

competidores e a eliminação de antigos, além de afetar, até mesmo, a indústria do 

entretenimento ou, a assim chamada, indústria cultural, da qual a indústria cinematográfica faz 

parte. Uma das lacunas que é sentida nos estudos da indústria cinematográfica é a falta de 

perspectivas com foco em teorias de administração, principalmente quando se estuda o cenário 

brasileiro. Para o senso comum, muitas vezes o cinema restringe-se a filmes com espetaculares 

efeitos especiais e outros atributos típicos de uma megaprodução. Entretanto, ao estudar tal 

ambiente, nota-se que a indústria cinematográfica não é só filme, mas inclui uma série de 

atividades ao longo da cadeia produtiva, como distribuição e exibição. Este trabalho propõe 

verificar as mudanças na forma organizacional na etapa de exibição, pois, além de ser a mais 

aparente para o grande público, mesmo nos dias atuais, com a grande profusão de meios de 

exibição, esta é a etapa que tem conseguido se adaptar, graças às novas formas digitais de 

projeção e distribuição. O objetivo deste trabalho é estudar as mudanças ou a evolução na forma 

organizacional das salas de cinema, desde as exibições em feiras, teatros e salões, passando 

pelos palácios cinematográficos e chegando aos modernos multiplex, com suas várias formas de 

projeção. O arcabouço teórico adotado é evolucionário, incluindo tanto a ecologia 

organizacional quanto a economia evolucionária, pois proporcionam elementos importantes 

para a compreensão da mudança nas formas organizacionais, sobretudo no que se refere ao 

papel da tecnologia e da inovação. As seguintes dimensões da forma organizacional foram 

analisadas: design organizacional (espaço físico), tecnologia (técnica de projeção) e estratégia 

de mercado (público-alvo por localização geográfica). O recorte investigativo foi as salas de 

cinema da cidade de São Paulo, que, atualmente, constituem 40% do público de cinema no 

Brasil. A abordagem de pesquisa adotada é quantitativa, em função do levantamento histórico 

e do tratamento da base de dados, e, ao mesmo tempo, qualitativa, devido ao uso de imagens 

para ilustrar e comentar os dados quantitativos. A base de dados é secundária e foi construída a 

partir de um apanhado histórico de informações coletadas em livros, sites e blogs, informações 

do Arquivo Histórico de São Paulo e arquivos da Folha de São Paulo. Com esse levantamento, 

foi possível realizar um censo das salas de cinema de São Paulo, cujas variáveis incluem: data 

de inauguração e fechamento, nome da sala de cinema, localização com endereço (bairro, 

centro, shopping), tipo de espaço físico (salão, barracão, teatro, cineteatro, multiplex, ar livre 

etc.), número de salas por endereço e, na maioria das salas, o número de poltronas. O estudo 

concluiu que, no decorrer da história da população de salas de cinema da cidade de São Paulo, 

houve mudanças na forma organizacional nas dimensões design organizacional, tecnologia e 

localização, conforme ocorriam mudanças nos padrões de projeção (mudo, sonoro, digital). 

Palavras-chave: Tecnologia. Mudança organizacional. Evolução. Forma. Salas de cinema. 

  



 

ABSTRACT 

 

New technologies, especially those based on digital processes, are revolutionizing the world in 

many ways. Technological change is one of the deeper forces that shape the nature and intensity 

of competition, promoting the entry of new competitors and the elimination of old ones, and 

also affects even the entertainment industry, or the so-called culture industry, which is part of 

the film industry. One of the gaps that is felt in the studies of the film industry is the lack of 

prospects with a focus on management theories, especially when studying the Brazilian scene. 

For the ordinary cinema often restricted to movies with spectacular special effects and other 

attributes typical of a mega-production. However, by studying such an environment it is noted 

that the film industry is not only film, including a series of activities along the production chain, 

including distribution and exhibition. This study proposes to verify the changes in 

organizational form in the stage of performance, since, besides being the most apparent to the 

general public, even today with the wealth of ways to display, this is the step that has been able 

to adapt, thanks to new digital forms of projection and distribution. The objective of this work is 

to study the changes or evolution in the organizational forms of cinema since the displays at 

fairs, theaters and halls, past the palaces to modern cinema and multiplexes coming up with 

various forms of projection. The theoretical framework adopted is evolutionary, including both 

the organizational ecology and evolutionary economics, as they provide important elements for 

understanding change in organizational forms, especially as regards the role of technology and 

innovation. The following dimensions of organizational form were examined: organizational 

design (physical space), technology (throwing technique) and market strategy (target audience 

by geographic location). The cut was investigative in theaters in the city of São Paulo, which 

represent 40% of moviegoers in Brazil. The research approach adopted is quantitative, based on 

the historical survey and treatment of the database, and at the same time, qualitative, due to the 

use of images to illustrate and comment on the figures. The database is secondary and 

constructed from a historical overview of information collected in books, websites and blogs, 

information from the Historical Archive of São Paulo and the archives of the Folha de São 

Paulo. With this survey, it was possible to conduct a census of movie theaters in Sao Paulo, 

including variables such as: opening and closing dates, name of the cinema, with an address 

location (neighborhood, downtown, shopping), type of space (hall, barracks, theater, movie 

theater multiplex, outdoor etc.), number of rooms per address and in most rooms the number of 

seats. The study concluded that, throughout history the population of cinemas in the city of São 

Paulo, there were changes in the dimensions in the organizational forms organizational design, 

technology and location as were changes in the patterns of projection (silent, sound, digital). 

Keywords:  Technology. Organizational change. Evolution. Form. Movie theaters. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo organizacional vem sofrendo uma revolução contínua, na qual algumas 

indústrias estão sendo mais atingidas, outras nem tanto, mas é muito difícil uma organização ou 

populações de organizações ficarem indiferentes em decorrência das mudanças no campo em 

que atuam, seja ele altamente complexo ou de baixa complexidade (LAWRENCE; LORSH, 

1967; FINE, 1999), uma vez que essas mudanças podem levar populações inteiras tanto a um 

novo patamar de adaptação e à consequente sobrevivência quanto ao desaparecimento, ou, até 

mesmo, promover a criação de novos tipos de organizações que até então não existiam. 

 Um dos motores que precisam ser muito bem entendidos para ter uma melhor noção 

estratégica, por parte das organizações, está relacionado à tecnologia e seus avanços. Nesse 

sentido, uma interessante e rica fonte de pesquisa encontra-se na questão relacionada à 

demografia organizacional, ou seja, o nascimento e morte de organizações, em relação às 

mudanças na tecnologia.  

Conforme pontua Bataglia e Meirelles (2009), a abordagem evolucionária – tanto a 

ecologia organizacional quanto a economia evolucionária – proporcionam elementos 

importantes para a compreensão da mudança, sobretudo no que se refere ao papel da tecnologia 

e da inovação. Do ponto de vista da ecologia organizacional, o foco analítico está nas 

populações de organizações, ou seja, no conjunto de organizações que apresentam atividades, 

resultados e uso de recursos similares e como tais populações reagem e se adaptam às mudanças 

em termos de formas e membros que as compõem (HANNAN; FREEMAN, 2005). Por sua vez, 

a economia evolucionária, inspirada na teoria da inovação de Schumpeter (1961), procura 

entender como uma firma (ou organização) consegue se adaptar a partir da evolução nos 

processos de rotinas, considerados, de forma análoga à biologia, os genes da organização 

(NELSON; WINTER, 2005). 

Entre os aspectos importantes que afetam a formação das organizações estão as 

condições tecnológicas (HALL, 2006). Como coloca Schumpeter (1961), há uma evolução 

constante no sistema capitalista, impulsionada por novos bens de consumo, processos ou 

métodos de produção e pelo surgimento de novos mercados. Esse processo leva as organizações 

a constantes mudanças, em busca da vantagem competitiva nos setores em que atuam (DOSI, 

1988; TIDD; BESSANT; KEITH, 2008).  
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As novas tecnologias, principalmente as baseadas em processos digitais, estão 

revolucionando o mundo em diversos aspectos e o ser humano pode sentir isso diariamente, nos 

vários setores que compõem a realidade. Essas mudanças tecnológicas não encontram barreira 

de atuação, nem se sabe em que tipo de indústria tornar-se-ão mais corriqueiras, graças aos 

novos paradigmas tecnológicos. Assim, pode-se dizer que praticamente nenhum campo em que 

a dinâmica tecnológica está presente fica incólume às mudanças nos dias atuais; em alguns 

campos, é mais comum a administração dessas alterações, mas, em outros, devido a 

características próprias e inerentes à indústria, não é tão comum (KAUFMAN, 1971; 

HANNAN; FREEMAN, 1984; FREEMAN; SOETE, 2008). 

A tecnologia também tem papel fundamental no entendimento das populações 

organizacionais, tanto no surgimento de novas formas quanto no fim de antigas, visto que a 

mudança tecnológica é uma das mais profundas forças que moldam a natureza e a intensidade 

da competição, que atraem novos competidores, permitindo que organizações sobrevivam ou 

morram. Em outras palavras, as mudanças na tecnologia criam oportunidades para os 

empreendedores fundarem novas organizações e, com isso, nascem novas possibilidades de 

conseguir posições competitivas; logo, a mudança tecnológica é um fator crítico na dinâmica 

competitiva e na evolução histórica da indústria (SCHUMPETER; 1961; TUSHMAN; 

ANDERSON, 1986; BARNETT, 1990; BAUM; KORN; KOTHA, 1995; BATAGLIA; 

MEIRELLES, 2009). 

As mudanças tecnológicas afetam, até mesmo, a indústria do entretenimento ou, a assim 

chamada, indústria cultural. Desde o início de sua história, no final do século XIX, a indústria 

cinematográfica tem sido fortemente associada a vários tipos de inovações tecnológicas, tais 

como: eletricidade, utilizada para as projeções com diversos tipos de lâmpadas; aparelhos 

sonoros; e pesquisas com fotografias, que aumentaram a velocidade e a capacidade com que a 

visão capta os movimentos. Atualmente, há uma forte presença de computadores e o uso de 

meios multimídia, tanto para filmagem quanto exibição e armazenamento dos filmes (COREY; 

OCHOA, 2002).  

Há críticas em relação à posição de que, na verdade, a indústria de Hollywood ignorou – 

ou tentou manter-se à distância de –, no decorrer do século XX, qualquer novidade que 

envolvesse som, cor, televisão, home video, animação feita por computador, edição e 

cinematografia digitais. Isso aconteceu quando ela percebeu que cada revolução ajudaria a 

fomentar os negócios, assegurar sua relevância cultural e expandir as possibilidades criativas 

(KIRSNER, 2008). 
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É possível verificar que há, realmente, uma revolução que leva indústrias inteiras a se 

atualizarem, adaptarem ou, até mesmo, desaparecerem. Mas, qual o tipo de mudanças que essas 

revoluções podem causar nas empresas voltadas ao entretenimento? E como as empresas 

adaptam-se a essas mudanças? Estas são as questões que norteiam o presente trabalho. 

Uma das lacunas que é sentida nos estudos da indústria cinematográfica é a falta de 

perspectivas com foco em teorias de administração, principalmente ao se estudar o cenário 

brasileiro. Quando se estuda a indústria, há uma preocupação, muitas vezes, quanto a aspectos 

de ordem econômica, em relação a financiamentos de filmes nacionais, incluindo as bilheterias 

desses filmes. Alguns estudos procuraram verificar casos de competição entre os filmes 

nacionais e os filmes estrangeiros (principalmente, os blockbusters norte-americanos), 

identificando quem arrecadava o maior número nas bilheterias dentro do território nacional e 

como as distribuidoras atuavam nesse processo (RIBEIRO, 2007; EARP; SROULEVICH, 

2008; FAGUNDES; SCHWARTZ, 2009; MATTA, 2010). 

Para o senso comum, muitas vezes o cinema restringe-se a filmes com espetaculares 

efeitos especiais e outros atributos típicos de uma megaprodução. Entretanto, ao estudar tal 

ambiente, nota-se que a indústria cinematográfica não é só filme (mesmo sabendo que este é o 

resultado final que a caracteriza), mas que há todo um conjunto de elementos que compõem e 

moldam a cadeia produtiva na indústria de cinema, que é constituída, sumariamente, por 

produtoras, distribuidoras e exibidoras (RIBEIRO, 2007). 

Essa fatia da realidade industrial, como as demais, é extremamente complexa, de modo 

que não é possível que a sua totalidade seja diretamente objeto de estudo desta pesquisa (mesmo 

que, no decorrer da investigação, de uma forma ou de outra haja algum pontos em que se fale 

sobre a indústria cinematográfica como um todo). Há todo um mercado ancilar, que vai além 

das salas de exibição e que é composto por televisões abertas, a cabo, sistemas de home video, 

DVDs, Blu-ray, além da internet, celulares e outras tecnologias digitais. Por isso, será analisada 

apenas uma parte dessa cadeia, que se situa exatamente na parte final, ou seja, a parte que cuida 

da exibição dos filmes, precisamente as salas de cinema (RIBEIRO, 2007). 

Nesse contexto, este trabalho propõe verificar as mudanças na forma organizacional 

nesse elo da cadeia produtiva cinematográfica, pois, além de ser a etapa mais aparente para o 

grande público, mesmo nos dias atuais, com a grande profusão de meios de exibição, esta é a 

etapa que tem conseguido se adaptar, graças às novas formas digitais de projeção e distribuição 

(NUDELIMAN; PFEIFFER, 2010). 

Ao longo de sua história, a indústria cinematográfica sofreu modificações na estrutura 

de exibição, em virtude de mudanças tecnológicas ocorridas, notadamente, no século XX, 
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incluindo o surgimento da TV, nos anos 1950, o advento dos aparelhos de videocassete, em 

meados da década de 1970, que permitiu levar os filmes diretamente para dentro da casa dos 

consumidores, e o surgimento dos formatos digitais, no início dos anos 1990, que possibilitaram 

uma verdadeira pulverização do entretenimento cinematográfico por meio de um novo meio de 

difusão de dados, conhecido como internet. Apesar disso, o cinema continua a atrair multidões e 

a arrecadar milhões de dólares até hoje, mas não como anteriormente, pois o ambiente sofreu 

alterações que levaram a indústria a se adaptar, modificando a forma como exibe os filmes. 

Recentemente, observa-se uma nova fase de expansão das salas de cinema com o surgimento 

das modernas salas de projeções 3D, visando a atrair o público e competir com o crescente 

número de home theaters (KIRSNER, 2008). 

O que se tentará mostrar é a evolução histórica desse tipo de serviço de entretenimento, 

desde as exibições em feiras, teatros e salões, passando pelos palácios cinematográficos e 

chegando aos modernos multiplex, com suas várias formas de projeção. Para tanto, o recorte 

investigativo será as salas de cinema da cidade de São Paulo, que, atualmente, constitui 40% do 

público de cinema no Brasil, de acordo com o site especializado em bilheteria nacional Filme B 

(2011); além disso, essa cidade foi uma das pioneiras na exibição de filmes no Brasil, 

juntamente ao Rio de Janeiro (ARAÚJO, 1981). 

Além das mudanças no espaço físico de exibição, notam-se também mudanças na 

localização geográfica das salas de cinema. Na década de 1960, a região central de São Paulo 

concentrava um grande número de salas de cinema, passando a ser conhecida como Cinelândia. 

Essa proliferação de salas foi interrompida na medida em que ocorreu a consolidação de um 

concorrente de peso para o mercado audiovisual: a televisão. Atualmente, as exibições 

concentram-se em grandes shopping centers (NUDELIMAN; PFEIFFER, 2010). 

Portanto, o problema de pesquisa deste projeto é definido pela seguinte questão: quais 

foram as mudanças ocorridas nas dimensões da forma organizacional das salas de cinema na 

cidade de São Paulo? 

Nesse sentido, o objetivo geral é descrever a evolução demográfica das salas de cinema 

na cidade de São Paulo e as mudanças ocorridas na forma organizacional, do ponto de vista da 

tecnologia, do espaço físico e da localização geográfica. Assim, como objetivos específicos, 

têm-se: 

 descrever a evolução demográfica das salas de cinema na cidade de São Paulo; 

 descrever as mudanças na forma organizacional das salas de cinema do ponto de 

vista do espaço físico; 
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 descrever as mudanças na forma organizacional das salas de cinema do ponto de 

vista da tecnologia de projeção.  

 descrever as mudanças na forma organizacional das salas de cinema do ponto de 

vista da localização geográfica.  

 

Para atender aos objetivos propostos, será adotada proposta integradora de duas bases 

teóricas de abordagem evolucionária: a ecologia organizacional e a economia evolucionária 

(BATAGLIA; MEIRELLES, 2009). Sob essa perspectiva, serão apresentados autores que tratam 

da evolução organizacional (CAMPBELL, 1969; ALDRICH, 1979; ZACARELLI; FISHMANN, 

LEME, 1980; McKELVEY, 1982; FREEMAN; HANNAN, 1983; ASTLEY, 1985; MARCH, 

1994; ALDRICH, 1999; BAUM; RAO, 2004; ALDRICH; RUEF, 2006) e, mais especificamente, 

autores que abordam a relação entre a demografia organizacional e a mudança tecnológica 

(SCHUMPETER, 1961; DELACROIX; CARROLL, 1983; CLARK, 1985; TUSHMAN; 

ANDERSON, 1986; HANNAN; FREEMAN, 1987; ANDERSON; TUSHMAN, 1990; 

BARNETT, 1990; COHEN; LEVINTHAL, 1990; HENDERSON; CLARK, 1990; METCALFE, 

1994; BAUM; KORN; KOTHA, 1995; CARROLL; HANNAN, 1995; LEBLEBICI, 1995; 

BAUM, 1999; CHRISTENSEN, 2001; McKENDRICK; CARROLL, 2001; HANNAN, 2005; 

NELSON; WINTER, 2005; ETTLIE; PAVLOU, 2006; PISANO, 2006; TEECE, 2007; 

FREEMAN; SOETE, 2008; BATAGLIA; MEIRELLES, 2009). 

Na análise das mudanças na forma organizacional, serão apresentados autores que 

tratam de como surgem, desaparecem e se modificam as formas (WEBER, 1947; LAWRENCE; 

LORCH, 1967; WEBER, 1968; ETZIONI, 1980; ZACARELLI; FISHMANN; LEME, 1980; 

McKELVEY, 1982; HANNAN; FREEMAN, 1984, 2005; ULRICH, 1987; ROMANELLI, 

1991; CARROLL; HANNAN, 1995, 2000; McKENDRICK; CARROLL, 2001; BAUM; 

ROWLEY, 2005; NELSON; WINTER, 2005; ALDRICH; RUEF, 2006). Ainda na análise da 

forma organizacional, a pesquisa apoiar-se-á em autores que investigam as características pela 

perspectiva interna da organização (EMERY; TRIST, 1965; LAWRENCE; LORCH, 1967; 

McKELVEY, 1982; HANNAN; FREEMAN, 1984, 2005; CHANDLER, 1990; BARNETT; 

CARROLL, 1995; CARROLL; HANNAN, 1995; CHEN; HAMBRICK, 1995; WADE, 1995; 

UZZI; BARSNESS, 1998; BAUM; RAO, 2004; NELSON; WINTER, 2005) e, também, pela 

perspectiva externa (ALDRICH, 1979; ULRICH, 1987; CARROLL; WADE, 1991; BAUM; 

MEZIAS, 1992; FREEMAN ; HANNAN, 1983; BARNETT, 1995; CARROLL; HANNAN, 

1995; LEBLEBICI, 1995; BAUM; HAVEMAN, 1997; DAFT, 2002; CALDAS; CUNHA, 

2005; BATAGLIA; MEIRELLES, 2009). 
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Essas visões serão úteis para compor os aspectos dominantes que marcaram a trajetória 

evolucionária da forma organizacional das salas de cinema da cidade de São Paulo, desde sua 

origem no século XIX, em feiras, parques de diversões e teatros, quando o cinematógrafo era 

uma inovação que revolucionava o mundo do entretenimento (ARAÚJO, 1981; SIMÕES, 

1990), até os dias atuais, com os modernos multiplex, nos quais, em um único lugar, há diversas 

salas, com os mais variados tipos de projeção, que ainda continuam a fascinar e atrair o público 

(COREY; OCHOA, 2002).  

A abordagem de pesquisa é quantitativa e qualitativa, fazendo uso de dados 

secundários provenientes de sites, livros e periódicos que abordam a história das salas de 

cinema na cidade São Paulo. Por meio de imagens, gráficos e tabelas será apresentada a 

evolução de nascimentos e mortes das salas de cinema, as mudanças nos padrões tecnológicos 

no decorrer da história desde o surgimento até os dias atuais, os tipos de projeções utilizadas e 

as diversas arquiteturas dos palácios cinematográficos.  

Uma das lacunas existentes para o estudo da ecologia organizacional atualmente é a 

precariedade de informações históricas coletadas e disponíveis para estudos e pesquisas. No 

Brasil, a falta de memória, principalmente em se tratando de organizações, é ainda mais 

alarmante, de modo que dificilmente se encontra uma base de dados com um registro histórico 

que cubra toda a vida de uma população organizacional, demonstrando seu nascimento e morte, 

as mudanças pelas quais passou e outros dados relevantes. Para tal intento, houve a necessidade 

de gerar uma base de dados que compilasse um verdadeiro censo das salas de cinema da cidade 

de São Paulo, a qual foi construída a partir de um apanhado histórico de informações coletadas 

em livros que apresentam a história dessas salas (ARAÚJO, 1981; SIMÕES, 1990), bem como 

em sites e blogs de pessoas interessadas no assunto e que compilaram dados preciosos e de 

difícil acesso.  

Um site que apresentou uma compilação histórica exaustiva dos primeiros espaços 

cinematográficos em São Paulo foi o do Arquivo Histórico de São Paulo (2011), de grande 

valor para o trabalho. Outra importante fonte de informação, que se tornou pioneira para os 

estudos históricos, foi a divulgação integral dos arquivos da Folha de São Paulo, que permitiu 

conhecer o nascimento de vários cinemas e quando eles deixaram de funcionar. Tal iniciativa é 

deveras necessária, pois uma fonte de pesquisa acessível de forma rápida e fácil pela internet 

tanto ajudou muito neste trabalho quanto também pode auxiliar em outras pesquisas, que podem 

utilizar o referencial teórico da ecologia organizacional. 

Por fim, cabe informar que a estrutura do trabalho é composta por 5 itens, além desta 

introdução. No item 2, a seguir, é apresentado o referencial teórico, composto de três seções: a 
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primeira trata da evolução organizacional, com uma subseção que analisa a hierarquia 

evolucionária especificamente; a segunda aborda o tema da demografia e da mudança 

tecnológica; e a terceira trata da forma organizacional, com duas subseções que debatem a 

forma em suas perspectivas interna e externa.  

O item 3 envolve a história do cinema no mundo, no Brasil e, mais especificamente, em 

São Paulo e uma descrição da cadeia produtiva cinematográfica. Já o item 4 é dedicado aos 

procedimentos metodológicos de pesquisa, incluindo o relato do processo de construção da base 

de dados e as definições conceituais e operacionais da forma organizacional. Por fim, no item 5, 

são demonstrados os resultados encontrados e, no item 6, a discussão e a conclusão da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

 A partir de diversas teorias, perspectivas ou modelos (que este trabalho utilizará, muitas 

vezes, como sinônimos), a ciência social busca explicar os processos e resultados das 

organizações. Entre as diversas perspectivas, atualmente é possível analisar a realidade 

organizacional por meio das teorias institucional, contingencialista, de dependência de recursos 

e de custos de transação, e dos modelos evolucionários (CARROLL; HANNAN, 1995). 

De acordo com a definição de paradigma proposta por Kuhn (2006), como um conjunto 

de crenças, valores e técnicas compartilhado por membros de uma dada comunidade científica, 

o paradigma serve para definir o que deve ser estudado, quais questões devem ser perguntadas, 

como elas devem ser perguntadas e de que forma devem ser interpretadas as respostas. Portanto, 

o paradigma tem como função diferenciar uma comunidade científica de outra, por meio das 

teorias, exemplos e métodos de pesquisa (RITZER, 1975).  

 O tratamento que será dado a esta pesquisa baseia-se em abordagens que fazem uso da 

noção de evolução, ou perspectivas evolucionárias, em um sentido muito próximo ao que a 

biologia utiliza para seus estudos. Essa analogia pode ser descrita como a luta pela 

sobrevivência em ambientes que mudam e onde há uma hereditariedade nas variações da forma 

(McKELVEY, 1982; BAUM; RAO, 2004). Entretanto, a analogia com a biologia não é 

absoluta, pois, enquanto, na biologia, as informações são transmitidas geneticamente, na visão 

organizacional, o processo de hereditariedade é muito mais complexo, envolvendo processos de 

nascimento, crescimento, morte, permanência, aquisições etc. (FREEMAN; HANNAN, 1983; 

BAUM; RAO, 2004).  

Outro aspecto que torna a analogia com a biologia um pouco distorcida, no caso dos 

seres vivos, por exemplo, a espécie humana, como colocado por Hall (2006), é que ela possui 

um período determinado de vida, ao passo que as organizações não têm essa validade 

determinada, podendo durar muito mais que os indivíduos humanos. Ainda, outro ponto de 

diferença mostra que, enquanto o homem é gerado de apenas uma maneira, uma organização 

pode ser criada por meio de empreendedores, mediante alguma lei governamental, por outras 

empresas (como as subsidiárias, que são construídas por uma matriz) ou por meio de joint 

ventures. Logo, a analogia não deixa de ter a sua validade e aplicabilidade na visão que é 
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utilizada, mas esses contrapontos buscam pontuar algumas discrepâncias de se utilizar 

determinada analogia para esclarecer o problema. 

Na verdade, o que se pontua é que a ideia central é basear-se na lógica da seleção 

natural, juntamente à variação e retenção, como um mecanismo geral de hereditariedade, e com 

isso verificar a espécie, ou seja, a organização cuja forma melhor se adapta ao ambiente. Essa 

perspectiva evolucionária proporciona aos estudiosos e gestores, que têm como preocupação 

fundamental o campo da estratégia organizacional, uma ferramenta para analisar ambientes 

dinâmicos, ou seja, que apresentam mudanças constantes (CAMPBELL, 1969; ALDRICH, 

1979; HANNAN; FREEMAN, 2005; NELSON; WINTER, 2005; BATAGLIA; MEIRELLES, 

2009). 

Tanto a ecologia populacional quanto a economia evolucionária fazem uso da palavra 

„evolução‟, com algumas restrições, e, de certo modo, é necessário se deter um pouco sobre 

como surgiu o termo e, sem pleonasmo, como ele evoluiu e como é utilizado atualmente pelas 

ciências sociais, mais precisamente para os estudos que envolvem as organizações. 

O termo „evolução‟ não pode ser utilizado como indicador de qualquer tipo de mudança, 

mas pode-se colocar que o termo é uma oposição à idéia de persistência e, quase sempre, refere-

se ao processo de mudança cumulativa no decorrer do tempo (FREEMAN; HANNAN, 1983). 

Conforme define Abbagnano (2007), essa palavra ainda conserva o sentido genérico de 

desenvolvimento, mas, com mais frequência, é usada para designar uma doutrina particular 

chamada “teoria da evolução”, que permite visualizar dois tipos de entendimento: 

 

1) teoria biológica da transformação das espécies vivas umas nas outras, que é a 

hipótese fundamental adotada pelas disciplinas biológicas a partir do fim do século 

XIX;  

2) teoria metafísica do desenvolvimento progressivo do universo em sua totalidade. 

 

O termo em questão foi introduzido por Spencer, em seu ensaio sobre o progresso, 

datado de 1857. Entretanto, o primeiro a apresentar cientificamente a doutrina das 

transformações biológicas foi Jean-Baptiste Lamarck, na obra Philosophie zoologique, em 

1809, segundo a qual a evolução dos organismos devia-se às diferenças neles produzidas pelo 

maior ou menor uso dos órgãos, que, depois, teriam sido fixadas pela hereditariedade. Tal 

conceito de transformação até então não havia sido discutido, devido à tradição do pensamento 

aristotélico da imutabilidade das espécies (ABBAGNANO, 2007). Contudo, sabe-se hoje, 

graças às novas pesquisas genéticas (VACCARI; STROM; ALLEMAN, 2006), que as 
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mudanças nascidas dos hábitos não podem ser herdadas. Portanto, o mérito de Lamarck não é o 

de ter descoberto o princípio da evolução, mas o de ter insistido na doutrina geral e em alguns 

aspectos importantes dela, como o da adaptação ao ambiente. Essa perspectiva, aliás, é de 

grande importância para as futuras pesquisas que fazem uso da perspectiva biológica no ramo 

das ciências sociais.  

Todavia, tal palavra, assim como seu conceito, só veio a ter sucesso com os estudos 

relacionados às transformações biológicas, que tiveram início com a obra de Charles Darwin 

intitulada A origem das espécies, cujo ano da 1ª edição é 1859.  Foi por meio dessa obra que 

iniciou a moderna teoria da evolução biológica (VACCARI; STROM; ALLEMAN, 2006; 

ABBAGNANO, 2007).  

A teoria de Darwin admite duas ordens de fatos:  

 

1) existência de pequenas variações orgânicas, que se verificam nos seres vivos em 

intervalos regulares de tempo e que, pela lei das probabilidades, podem ser 

vantajosas para os indivíduos que as apresentam; 

2) luta pela vida entre os indivíduos vivos, que se deve à tendência de cada espécie a 

multiplicar-se segundo uma progressão geométrica.  

 

Interessante notar que o último pressuposto tem como origem, de acordo com o próprio 

Darwin (2003), um dos livros do vigário inglês Thomas R. Malthus, um dos primeiros 

pensadores das ciências econômicas. 

Em 1798, em seu livro, cujo título abreviado é Ensaio sobre a população, Malthus 

sugere que a principal causa da miséria humana é o descompasso entre o crescimento das 

populações e a produção de alimentos. Diz ele que o poder da população é infinitamente maior 

que o poder da terra de produzir os meios de subsistência para o homem; assim, a população, se 

não encontra obstáculos, cresce de acordo com uma progressão geométrica (MALTHUS, 1996). 

Malthus não se refere apenas às populações humanas, mas tenta imaginar a humanidade 

submetida às mesmas leis gerais que regem as populações de outras espécies de seres vivos. 

Esse foi um dos méritos de seu trabalho, que chamou a atenção de Darwin para as ideias de 

“luta pela vida” e “sobrevivência dos mais aptos” (MARCH, 1994).  

Assim, dessas duas ordens de fatos, resulta que os indivíduos nos quais se manifestam 

mudanças vantajosas têm maiores probabilidades de sobreviver na luta pela vida e, em virtude 

do princípio de hereditariedade, haverá neles acentuada tendência a deixar os caracteres 
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acidentais como herança aos seus descendentes. Essa é a lei da seleção natural, que Darwin 

considera o esteio da doutrina da evolução (DARWIN, 2003). 

No âmbito das pesquisas sociais, sobretudo de preocupação organizacional, a 

abordagem evolucionária encontra “variações”. De acordo com McKelvey (1982, 1994), a 

própria palavra „evolução‟ apresenta uma gama variada de significados formais, tais como: 

processo de desenvolvimento de um estado rudimentar para um estado maduro e completo; 

origem das espécies; e desenvolvimento de sociedades humanas, bem como noções informais 

ou populares, como, por exemplo, um tipo de mudança gradual perceptível; quando um 

organismo ou entidade torna-se mais flexível, complexo, eficiente, capaz e avançado.  

Ainda, segundo March (1994), outra definição para a palavra „evolução‟, que se 

sobressai como um dos usos mais tradicionais, é seu entendimento como mudança de espécies, 

indivíduos ou sistemas sociais. Já em um espectro mais amplo, outro uso do termo 

„evolucionário‟ destina-se aos estudos referentes a processos de mudanças de longo prazo e 

progressivos na visão da economia (NELSON; WINTER, 2005). 

No campo de pesquisa das ciências sociais, tal perspectiva teve como grande 

disseminador Donald Campbell, que possibilitou uma abordagem interessante para a moderna 

ciência organizacional. Em seu artigo Variation and selective retention in socio-cultural 

evolution, Campbell começa a semear a ideia de que a evolução é resultado de três processos: 

variação, seleção e retenção, que são precondições para uma melhor adaptação a um sistema 

seletivo (CAMPBELL, 1969). 

Cada um dos três processos componentes de um modelo evolucionário, com o 

acréscimo de um quarto processo chamado luta (competição), apontado nos trabalhos que 

deram continuidade às ideias de Campbell, apresentam algumas características (CAMPBELL, 

1969; ALDRICH, 1979, 1999; ALDRICH; RUEF, 2006), conforme segue:  

 

1) variação: mudanças nas rotinas, competências e na forma organizacional, que 

podem ser heterogêneas, desorganizadas, intencionais, cegas ou randômicas. As 

pessoas que fazem parte da organização podem procurar resolver um problema de 

forma intencional ou de forma cega, sem qualquer pressão ambiental ou processo de 

seleção; 

2) seleção: consiste na eliminação ou propagação de certos tipos de variação. Esse 

processo pode ser tanto de forma interna quanto externa; 

3) retenção: preservação, duplicação ou propagação de variações positivamente 

selecionadas, tanto dentro da organização quanto entre as organizações; 
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4) luta: competição para obter recursos, que, muitas vezes, são escassos e podem ser 

desde capital para investimento até legitimação da organização por parte da 

sociedade. 

 

Ainda nesse contexto, para Campbell (1969), a ocorrência necessária desses processos 

resulta em mudança evolucionária. No caso do estudo das organizações, o uso desses quatro 

princípios explica como certas formas de organização existem em determinado ambiente 

(ALDRICH, 1999). 

McKelvey (1994), por sua vez, propõe uma tentativa de estabelecer um consenso sobre 

o que se pode chamar de evolução, ou mudança evolucionária, e, assim, eliminar as várias 

distinções existentes, além de propor uma base para uma perspectiva evolucionária dentro dos 

estudos organizacionais, principalmente em relação às classificações de organizações. 

Na visão do autor, a mudança evolucionária é definida como uma mudança nas 

competências dos membros da população; já o conceito de população é definido como um 

agrupamento de organizações competindo para sobreviver dentro das limitações de recursos de 

um nicho em específico, no qual cada membro é favorecido por muitas, mas nem todas, 

competências favoráveis. 

O autor também afirma que, devido ao ritmo acelerado da evolução organizacional, em 

um dado momento, uma população organizacional conterá membros com competências viáveis 

e não viáveis. Desse modo, tomando algumas ideias da ciência biológica, o princípio da seleção 

natural darwiniana só é aceita quando: há variações nas competências; as forças ambientais 

seletivamente discriminam algumas variações em favor de outras, de forma que as variações 

favorecidas são difundidas ou retidas por meio da organização ou população; e o contexto 

competitivo é tal que as organizações com uma grande porção de competências favoráveis 

acabam privando de recursos as organizações com menor porção de competências, levando-as 

ao declínio. 

Outro ponto que McKelvey (1994) busca esclarecer é que, quando há uma mudança em 

uma população de organizações, esta ocorrerá tanto por meio de processos darwinianos quanto 

lamarckianos. Por meio do processo darwiniano, uma população organizacional muda quando 

novos membros possuem competências mais favoráveis e competem com membros com 

competências menos favoráveis. Já uma mudança organizacional por meio do processo 

lamarckiano ocorre quando os membros de uma população organizacional adaptam-se às 

pressões do ambiente, trocando as competências menos favoráveis por competências mais 

favoráveis. Assim, mudanças nas competências são resultados de processos darwinianos sob 
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condições de incerteza, mas também podem ser resultados de processos lamarckianos em 

condições de certeza ou previsibilidade. 

Além disso, tanto o nível organizacional quanto o populacional são pontuados com 

períodos não tão frequentes de rápidas mudanças adaptativas, com a possibilidade de adaptação 

de forma gradual entres esses períodos. Nesse sentido, a ecologia organizacional tem um ponto 

que merece atenção: o estudo não foca o que uma empresa específica X irá fazer para 

sobreviver em seu meio ambiente, mas o que empresas do mesmo tipo irão fazer para não 

sucumbir. Para tanto, os estudiosos das mudanças organizacionais podem tratar de forma 

individual uma organização, mas o interesse é sempre voltado para a espécie organizacional 

(ZACARELLI; FISHMANN; LEME, 1980). 

Como será demonstrado, a preocupação deste trabalho está nas mudanças objetivas que 

ocorrem nas organizações em suas formas, mas, por motivo de comparação, foi empregado um 

apanhado histórico dessa preocupação na teoria organizacional, uma vez que, dentro do 

mecanismo de variação, seleção e retenção, há uma discussão de como atua o fenômeno nos 

diversos níveis a que está sujeita a evolução organizacional, não sendo exagero dizer que tal 

preocupação vem a se tornar uma das bases em torno da qual gira toda a discussão ecológica e 

evolucionária. 

 

2.2 HIERARQUIA EVOLUCIONÁRIA 

 

A evolução organizacional ocorre em diversos níveis e de forma simultânea entre 

organização, população e comunidade (ALDRICH, 1999; ALDRICH; RUEF, 2006). 

Considerando os níveis dentro dos níveis, por exemplo, uma comunidade pode ser definida 

como um grupo de populações organizacionais conectadas e integradas por uma rede de 

interdependências comensalista e simbólica; logo, uma comunidade tem uma população de 

organizações. Uma população, por sua vez, é formada por um conjunto de organizações que 

apresentam atividades, resultados e uso de recursos similares (HANNAN; FREEMAN, 2005). 

Assim é formada uma hierarquia, a qual os estudos evolucionários utilizam para formular suas 

teorias (BAUM; RAO, 2004). 

Por meio das visões que tentam analisar as mudanças na forma organizacional, surge 

uma base de análise para a evolução das organizações. O que se nota, primeiramente, é que as 

mudanças podem ocorrer dentro da organização, na população ou na comunidade de 

organizações, de forma simultânea (ALDRICH, 1979, 1999), podendo ser as visões que tentam 
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estudar essas mudanças tanto ecológicas (BAUM, 1999; HANNAN; FREEMAN, 2005) quanto 

genealógicas (McKELVEY, 1982; NELSON; WINTER, 2005). 

Em um trabalho pioneiro no Brasil feito por Zaccarelli, Fishmann e Leme (1980) sobre a 

abordagem ecológica de empresas, os autores propõem uma classificação hierárquica do 

ecossistema empresarial, baseada em seis níveis: trabalhador, grupo de trabalhadores, área 

funcional da empresa, empresa, ecossistema empresarial e sistema econômico (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Hierarquia ecológica. 

Fonte: Zaccarelli, Fishmann e Leme (1980, p. 22). 

 

Como se pode observar na Figura 1, cada nível representa um sistema cujas partes 

constituintes estão no nível inferior: os trabalhadores (nível 1), organizados em grupo (nível 2), 

constituem uma determinada área funcional da empresa (nível 3); as áreas funcionais em 

conjunto compõem a empresa (nível 4); a empresa, em conjunto com outras empresas 

semelhantes e não semelhantes, forma um ecossistema empresarial (nível 5); e, por fim, os 

vários ecossistemas empresariais articulados compõem um sistema econômico (nível 6).  

Os autores pontuam no estudo que cada um dos níveis compreende formas próprias que 

não invadem o nível vizinho. Assim, o estudo do ecossistema empresarial não interfere nos 

assuntos já típicos da administração de empresas nos níveis inferiores, bem como em assuntos 

característicos do 6º nível, que se refere aos sistemas econômicos.  
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Em trabalho posterior, Baum e Rao (2004) propõem duas hierarquias: uma genealógica 

e outra ecológica (Quadro 1). A hierarquia genealógica é pautada pela preservação e 

disseminação de produção e informação organizacional, constituindo linhagens que persistem 

no tempo por meio do processo de replicação; já a ecológica está baseada em processos de 

interação e reflete a estrutura econômica e integrativa do sistema organizacional, resultante dos 

efeitos cumulativos de seleção e retenção ao longo do tempo, sendo a expressão estrutural e 

comportamental de entidades de classes genealógicas. 

 

Quadro 1 – Entidades genealógicas e ecológicas.1 

Hierarquia genealógica Hierarquia ecológica 

Nível 1 – Rotinas: um elemento da produção e 

organização do conhecimento e habilidade. 

Nível 1 – Empregos: um conjunto de tarefas ou 

padrões de atividades realizadas por um simples 

indivíduo. Expressão externa de rotinas realizadas por 

um empregado, em um dado momento. 

Nível 2 – Competência: um conjunto integrado de 

rotinas interdependentes. 

Nível 2 – Grupo de trabalho: um grupo de empregos 

que coevoluem. Expressão externa de competências e 

rotinas de membros, em um dado momento.  

Nível 3 – Organização: um repositório temporário de 

rotinas incorporadas nos funcionários e tecnologias da 

organização, em um dado momento. 

Nível 3 – Organização: grupos de trabalho e emprego 

que coevoluem. Expressão externa de competências e 

rotinas incorporadas nos empregados e tecnologias da 

organização, em um dado momento. 

Nível 4 – Forma organizacional: grupo de 

competências partilhado pela população. Um conjunto 

de combinações altamente provável de rotinas 

alojadas entre todos os membros, em um dado 

momento.  

Nível 4 – População: um grupo de organizações que 

coevoluem, conectadas por interdependência 

comensalística, e que incorporam combinações de 

competências e rotinas similares.   

Nível 5 – Grupo politético: um agregado de uma ou 

mais formas organizacionais, descendentes de dois ou 

mais antepassados comuns, embora, em última 

análise, a partir de um ancestral comum. 

Nível 5 – Comunidade: um grupo de populações 

organizacionais que coevoluem, conectadas e 

integradas por uma rede de interdependência 

comensalística, simbiótica, antagônica/concorrencial e 

parasitária. 

 

Nível 6 – Ecossistema: um grupo de comunidades que 

coevoluem juntamente ao seu ambiente natural, social, 

técnico e econômico. 

Fonte: Adaptado de Baum e Rao (2004, p. 215). 

 

Nessas duas hierarquias, ecológica e genealógica, ocorrem processos de interação e 

replicação, respectivamente. Na ecológica, é possível notar o movimento de interação desde o 

nível 1 (emprego – conjunto de tarefas), que se articula no nível 2 (grupos de trabalho) e este no 

nível 3 (organizações), sendo que as organizações com a mesma forma organizacional 

                                                           
1 No quadro original proposto pelos autores, os níveis genealógicos e ecológicos estão dispostos na ordem 

inversa (do nível 5 para o 1). Entretanto, do ponto de vista didático de compreensão dos processos de interação e 

retenção, a ordem aqui apresentada segue do nível 1 para o 5. 
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constituem populações (nível 4). Neste nível, são verificados os fenômenos ecológicos, como 

nascimento, crescimento e morte, por meio da competição, mutualismo e ações coletivas, bem 

como as organizações interagem com populações e estas com as comunidades, juntamente aos 

recursos que as conectam. 

Na hierarquia genealógica, o processo de replicação ocorre no sentido das rotinas (nível 

1), que, integradas, conformam competências (nível 2), as quais se agregam nas organizações 

(nível 3). As competências, quando partilhadas por um grupo de organizações, constituem 

formas organizacionais semelhantes (nível 4), cujo agrupamento, com algumas variações, mas 

com uma herança comum, forma grupos politéticos (nível 5). 

A interação entre as entidades descritas em cada hierarquia faz parte do processo de 

mudança pelo qual passam as organizações. Para tanto, os elementos dessas duas hierarquias 

interagem, regulando as mudanças internas de cada um, e criam os eventos e padrões que 

levarão à evolução organizacional, por meio da persistência e modificação ao longo do tempo 

(BAUM; SINGH, 1994). 

As organizações constituem um nível em ambas as hierarquias (BAUM; SINGH, 1994). 

Como membros de formas organizacionais (entidades genealógicas), são pacotes de 

competência rotinizados, repositórios temporários de produção e organização do know-how; e, 

como membros de populações (entidades ecológicas), são a manifestação externa de 

competências e de rotinas incorporadas no conjunto de tarefas realizadas pelos indivíduos 

(McKELVEY, 1982). Portanto, as organizações têm ambos os papéis (ecológico e 

genealógico), ou seja, são o elo de interação do ambiente e de conservação de linhagens de 

produção, além de rotinas e competências. Como tal, as organizações são os transmissores das 

rotinas que incorporam o conhecimento, as capacidades, as crenças, os valores e a memória da 

organização e dos tomadores de decisão, como também portadores de adaptações e expressão 

de variação nas populações, e, variando entre si, são utilizadas como unidades de seleção.  

Uma maneira de visualizar o processo é dada pela Figura 2, que procura simplificar a 

dinâmica evolucionária na qual as organizações defrontam-se durante a sua existência, tanto 

pelo ambiente externo quanto interno, demonstrando a grande variabilidade de forças que atua 

em uma organização ou conjunto delas. 
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Figura 2 – Micro e macrointerações evolucionárias. 

Fonte: Adaptado de Baum e Rao (2004, p. 249). 

Obs.: R = Retenção; V = Variação; S = Seleção. 

 

Pelo modelo de variação, seleção e retenção apresentado, as mudanças organizacionais 

podem ser alocadas dentro de níveis micro e macro dos processos evolucionários. No processo 

microevolucionário, moldam-se a persistência e a mudança ao longo do tempo de organizações 

dentro de uma particular linhagem ou forma organizacional e, no processo macroevolucionário, 

moldam-se a persistência e as mudanças ao longo do tempo dentro de uma comunidade de 

formas organizacionais, por meio das quais novas formas organizacionais surgem, sendo o 

mecanismo de seleção que demonstra o porquê da existência de tantas organizações e explica a 

existência de diferentes formatos organizacionais em diferentes épocas. 

Conforme aponta a Figura 2, os processos interagem por meio de variação e retenção 

dentro da hierarquia genealógica e por meio de seleção dentro da hierarquia ecológica. Nesta, os 

processos de retenção de cada nível afetam a variação de outros níveis, tanto acima quanto 

abaixo na hierarquia; já a imitação e o aprendizado, no nível das organizações, afetam a 

competição no nível da população e, também, os outros níveis da hierarquia genealógica. Ainda, 

uma nova tecnologia no nível de comunidade pode alterar a competição no nível populacional e, 
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com isso, mudar a característica da população (BAUM; RAO, 2004). Nesse aspecto, como 

aponta Astley (1985), a difusão da inovação suporta a ideia da população como difusora de 

competências. 

Com a progressão das pesquisas no campo da ecologia organizacional, os ecologistas 

populacionais, assim como outros teoristas, passaram a tratar as entidades organizacionais como 

entidades de seleção, ao invés de entidades de variação, analisadas do ponto de vista de rotinas e 

competências (ALDRICH, 1999). Em outros termos, os pesquisadores da ecologia populacional 

analisam as formas organizacionais como unidades de seleção, por meio do processo 

evolucionário. Assim, a mudança organizacional ocorre em nível populacional; as organizações 

com formas mais ajustadas ao ambiente sobrevivem, ao passo que as formas menos ajustadas 

são eliminadas (HANNAN; FREEMAN, 2005; CALDAS; CUNHA, 2005). Essa perspectiva 

propõe um estudo histórico das organizações, no qual é possível identificar os movimentos de 

nascimento e morte das organizações. 

Como aponta Romanelli (1991), apesar das diferenças que existem nas perspectivas, 

principalmente quanto à maneira que ocorrem as variações, nota-se que as variações nas formas 

são randômicas; assim, mudanças no ambiente podem aumentar ou diminuir os índices de 

mudanças nas organizações, mas uma mudança ambiental não será suficiente a ponto de ditar 

qual será a mudança que melhor adaptar-se-á ao ambiente, ou seja, o limite do estudo situa-se 

em como ocorre o processo e não qual será o resultado.  

Buscando entender o comportamento das populações organizacionais em relação aos 

processos de seleção e variação, Astley (1985) propõe uma análise chamada duas ecologias, na 

qual os efeitos das mudanças tecnológicas, segundo o autor, não são possíveis de ser entendidos 

somente por meio da perspectiva populacional, mas acrescentando a visão da comunidade e, 

com isso, criando um contexto para a identificação das variações pelas quais as organizações 

passam; isso se deve ao fato de a ecologia populacional não poder dar conta da absoluta 

proliferação e declínio no número de populações organizacionais existentes. Assim, essa 

abordagem explica as transformações graduais que existem dentro de uma linhagem, as quais 

ocorrem muito lentamente, para levar em conta a grande quantidade de evolução organizacional 

que, de fato, ocorre. Logo, a evolução em longo prazo, consequentemente, requer a adoção da 

ecologia por comunidade, na qual as próprias populações são unidades de mudança e as 

comunidades são os contextos de pesquisa relevantes. 

O autor também afirma que há uma diferença em termos de princípios que governa a 

evolução na perspectiva da população e da comunidade. Na visão da população, a seleção faz 

com que as mudanças organizacionais fiquem afinadas aos nichos ao quais pertencem, de modo 
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que a evolução leva a uma forma superior melhor adaptada; enquanto, na visão da comunidade, 

a evolução vai para qualquer direção, ou seja, não é convergente, mas divergente. Nesse 

sentido, novas populações surgem não por serem superiores a seus predecessores, mas por 

abrirem novos nichos e novos caminhos para o crescimento, até então não previstos; em outras 

palavras, em vez de buscar uma adaptação ao meio, novas populações criam seus próprios 

caminhos, em um padrão de mudanças emergente e randômico. Portanto, para Astley (1985), a 

verdadeira força evolucionária está na variação, enquanto a seleção só estabiliza a forma 

organizacional e retarda a evolução. 

Tendo demonstrado a importância do conceito de evolução e suas implicações para a 

mudança organizacional, é necessário entender e, de certo modo, trazer a tona qual o papel da 

tecnologia nos aspectos que irão definir o que muda em uma espécie organizacional, a ponto de 

poder indicar um processo evolucionário na população. Assim, o que se propõe a seguir é uma 

visão das relações entre os níveis de análise ecológico ou populacional e genealógico ou 

individual e de como ocorre uma inter e intrarrelação entre eles no processo evolutivo das 

organizações. 

 

2.3 DEMOGRAFIA E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Dentro da perspectiva ecológica, como em toda a abordagem evolucionária, a analogia 

com a biologia faz parte dos estudos; logo, a visão de ciclo de vida (nascimento ou fundação, 

transformação ou mudança e morte ou falência) é aplicada em relação às organizações 

estudadas. 

O nascimento organizacional é a criação de uma entidade que fornece produtos a um 

público por meio de insumos adquiridos de terceiros, como um sistema, mas as organizações 

podem ser criadas por meio institucional, de sindicatos, pela necessidade de organizações já 

existentes, ou seja, o ambiente social tem um peso para o nascimento e a futura legitimação das 

organizações, podendo, com isso, fazer elevar ou decair as taxas de nascimento (DELACROIX; 

CARROLL, 1983; HANNAN; FREEMAN, 1987; BAUM, 1999; CARROLL; HANNAN, 

1995).  

No processo de mudança, uma das possibilidades é a própria extinção da organização, 

por ser muito nova e não conseguir sobreviver, criar ou encontrar um nicho adequado no 

ambiente em que atua; contudo, há organizações que resistem, como será mostrado neste 

estudo. Isso se deve ao fato de as mudanças e transformações pelas quais passa uma 
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organização estarem relacionadas com os fatores que selecionam as características 

organizacionais que melhor adaptam-se ao ambiente, de modo que a melhor forma 

organizacional consegue sobreviver (ALDRICH; PFEFFER, 1976; ALDRICH, 1979; 

McKELVEY, 1982; McKELVEY; ALDRICH, 1983; KASARDA; BIDWELL, 1984; BAUM, 

1999; HANNAN; FREEMAN, 2005). 

Essas transformações, como já detalhado anteriormente, são partes fundamentais nos 

estudos ecológicos (CAMPBELL, 1969; McKELVEY, 1982; McKELVEY; ALDRICH, 1983; 

ALDRICH, 1999) e ocorrem pelos mais diversos motivos (institucionais e tecnológicos), tanto 

por atos deliberados dos gestores da organização (BATAGLIA; MEIRELLES, 2009) quanto de 

forma acidental (MARCH, 1994).  

Da mesma forma, a mudança tecnológica é considerada um fator fundamental para o 

desempenho das empresas e saber gerir essas mudanças é um fator que leva uma empresa a se 

diferenciar das demais, principalmente, levando-se em conta que as mudanças, dependendo do 

setor, são muitas vezes frequentes e obrigam as empresas a buscar inovação de forma contínua, 

para manter seu posicionamento (RIMOLLI, 2005; COIMBRA; MOURA; POLO, 2005; 

BRITO; BRITO; MORGANTI, 2009). Assim, mesmo empresas em setores que investem em 

pesquisa e desenvolvimento, para garantir vantagem competitiva, precisam estar atentas à 

gestão da inovação, pois, muitas vezes, ela vem de uma fonte externa, de outro campo no qual 

as empresas do setor não têm atuação ou conhecimento (PORTER, 1990).  

Esse processo de inovação tem o potencial de influenciar profundamente as populações 

de empresas, rompendo mercados, mudando a importância relativa (e, algumas vezes, total) de 

vários recursos e alterando a natureza da competição (TUSHMAN; ANDERSON, 1986; 

COHEN; LEVINTHAL, 1990). Baum (1999), por exemplo, assinala que a inovação 

tecnológica cria oportunidades para a fundação de novas organizações quando as fontes 

existentes de vantagens competitivas decaem e novas oportunidades para estabelecer posições 

emergem.  

Como nota Christensen (2001), as inovações surgem de diferentes expectativas em 

relação ao que é oferecido pelas empresas dominantes e mudam o cenário competitivo. As 

empresas, muitas vezes, estão satisfeitas com os clientes habituais e não conseguem ver o 

potencial de longo prazo de novos mercados. Nessas situações, pode-se ver o surgimento de 

novos entrantes no mercado, que desafiam o modelo existente, levando a um novo patamar de 

competição no setor (HANNAN, 2005), o que cria incertezas e riscos para as organizações 

estabelecidas, uma vez que os resultados podem ser somente imperfeitamente vislumbrados.  
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Conforme aponta Baum (1999), a influência de uma inovação pode não ser conhecida 

até que seja tarde demais para que as organizações estabelecidas, usando tecnologias 

ultrapassadas, possam competir com novos competidores. Contudo, arriscar-se cedo demais 

com uma inovação pode comprometer as chances de sobrevivência das organizações 

estabelecidas, se aquela tecnologia não se tornar dominante.  

A tecnologia também tem papel fundamental no entendimento tanto no surgimento 

quanto no fim de uma população de organizações, pois a mudança tecnológica é uma das mais 

profundas forças que moldam a natureza e a intensidade da competição, atraindo novos 

competidores, permitindo que organizações sobrevivam ou morram e redesenhando a estrutura 

industrial. Ainda, as mudanças na tecnologia criam oportunidades para os empreendedores 

fundarem novas organizações, devido à decadência das fontes existentes de vantagem 

competitiva, e, com isso, surgem novas possibilidades de conseguir posições competitivas. 

Também, podem impor incerteza e riscos sobre organizações existentes, abrindo caminho para 

novas disputas, que desafiam a utilidade do capital existente e ameaçam a experiência 

acumulada com a obsolescência. Em suma, a mudança tecnológica é um fator crítico que 

influencia a dinâmica competitiva e a evolução histórica da indústria (SCHUMPETER, 1961; 

TUSHMAN; ANDERSON, 1986; BARNETT, 1990; BAUM; KORN; KOTHA, 1995). 

Dentro da visão schumpeteriana, que caracteriza a mudança tecnológica como um 

processo de destruição criativa, as pesquisas sobre esse tipo de mudança indicam que a 

tecnologia evolui por meio de períodos relativamente longos de mudança incremental, 

marcados por grandes avanços (DOSI, 1982; TUSHMAN; ANDERSON, 1986; NELSON; 

WINTER, 2005), sendo que esses períodos melhoram e estendem um regime tecnológico 

subjacente, reforçando e institucionalizando uma ordem tecnológica existente. 

A partir dessa ótica, podem-se notar duas dimensões: a incremental, na qual não há algo 

novo, mas uma mudança naquilo que já existe; e a radical, também denominada destruição 

criativa, que leva a um processo de mudanças incessantes que substitui o antigo pelo novo e 

revoluciona continuamente as estruturas da economia. Além disso, a mudança radical acarreta 

alterações nas regras do jogo, redefinindo o ambiente competitivo de um setor e as condições 

existentes, abrindo novas oportunidades, mas também levando as organizações a se adaptarem, 

criando novas estratégias para as novas condições (METCALFE, 1994; PISANO, 2006; 

FREEMAN; SOETE, 2008).   

Nesse contexto, períodos de mudança incremental terminam com descontinuidades 

tecnológicas, em que novas e superiores tecnologias substituem antigas e inferiores, resultando 

essas descontinuidades em avanço onde havia limites impostos pela tecnologia anterior, 
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trazendo melhorias no desempenho organizacional. Por sua vez, momentos de descontinuidade 

tecnológica são seguidos por períodos de fermento, nos quais tecnologias similares à nova 

tecnologia competem entre si pelo domínio do mercado, finalizando quando um desenho 

dominante emerge e estabelece uma classe de produtos (TUSHMAN; ANDERSON, 1986; 

ANDERSON; TUSHMAN, 1990). 

O surgimento de um desenho dominante é o evento-chave na evolução de uma 

tecnologia, marcando a transição de um estado de incerteza para um estado de posicionamento, 

pois esse desenho permite às organizações gerarem padrões e partes intercambiáveis, além da 

produção e do nascimento de economias complementares. Logo, essas mudanças tecnológicas, 

incluindo os ciclos tecnológicos, podem ter profundas influências sobre os índices de 

surgimento e fracasso organizacionais, bem como sobre as características das competições 

organizacionais (TUSHMAN; ANDERSON, 1986; ANDERSON; TUSHMAN, 1990). 

Durante essa transição, tanto o antigo quanto o novo modelo coexistem e, embora 

alguns participantes reajam mal ao surgimento de novas trajetórias tecnológicas, nem todos os 

agentes sucumbem; alguns conseguem se organizar nessa nova trajetória, adquirindo e 

desenvolvendo tecnologias e habilidades para a melhoria de suas competências no novo cenário, 

que não deixa de se configurar com novas oportunidades (CLARK, 1985; HENDERSON; 

CLARK, 1990; TEECE, 2007; ETTLIE; PAVLOU, 2006).  

Um aspecto que deve ser respondido é: como a tecnologia cria essas alterações nas 

organizações? Uma das pesquisas que tentaram responder a isso foi efetuada por Baum, Korn e 

Kotha (1995), com base num modelo que combina a teoria do desenho dominante com a 

ecologia organizacional. A pesquisa buscou verificar a dinâmica populacional de fundações e 

fracassos entre os membros de população devido às influências diretas e indiretas do surgimento 

de um desenho dominante nos padrões de competição interorganizacional. Para tanto, a 

mudança tecnológica estudada foi o novo modo de transmissão fac-símile no setor de 

telecomunicações, no qual os desenhos dominantes têm uma importância vital. Como resultado, 

notou-se que, nessa indústria, devido à dinâmica tecnológica, o efeito do desenho dominante 

ocorre ao longo do tempo e que os métodos da ecologia organizacional podem ser aplicados em 

contextos de mudanças tecnológicas, demonstrando que há efeitos de fundações e fechamentos 

de organizações durante a evolução organizacional. 

A mesma questão da dinâmica tecnológica foi aplicada por McKendrick e Carroll 

(2001) em relação às mudanças na forma organizacional no mercado de discos de 

armazenamento de dados. Utilizando as idéias do desenho dominante, os autores realizaram um 

estudo longitudinal das mudanças no setor, que trouxe novas discussões quanto à possibilidade 
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de as mudanças tecnológicas realmente sempre criarem novas organizações e, alternativamente, 

de as novas organizações serem criadas devido a mudanças tecnológicas. No entanto, os autores 

ponderam que a indústria que eles analisaram tem uma condição inovativa muito dinâmica, que 

pode ter causado interferência nas análises quanto ao ritmo de fundações e fracassos.  

Além disso, outro aspecto levantado pelo trabalho de McKendrick e Carroll (2001), em 

grande parte influenciado pelo trabalho de Tushman e Anderson (1986), é que não só há uma 

forte ligação entre a descontinuidade tecnológica e o surgimento de uma forma organizacional, 

como existe o aspecto de que novas tecnologias podem dividir um ambiente e criar um novo 

espaço com recursos, possibilitando o surgimento de uma forma organizacional. 

As mudanças tecnológicas exercem impactos na demografia organizacional em 

inúmeras indústrias; por exemplo, um estudo realizado por Leblebici (1995) sobre as estações 

de rádio nos Estados Unidos mostra as mudanças promovidas no setor a partir da entrada de 

uma nova tecnologia: a transmissão via satélite. 

Durante o paradigma das transmissões radiofônicas, dominavam grandes redes 

nacionais, tendo em vista que as interconexões via fios de transmissão eram caríssimas, porém, 

após uma grande expansão, as redes nacionais começaram a se estagnar, dando lugar às 

estações AM e FM de características locais, pois o uso dos satélites permitiu que o número de 

empresas que distribuíam programação nacional alcançasse centenas de estações. Além dessa 

nova forma de sistema de distribuição, outra tecnologia crítica ocorreu com os rádios 

receptores. Até os anos 1960, a tecnologia dos rádios receptores era a mesma dos anos 1920, ou 

seja, os tubos eletrônicos. Com a introdução dos transistores e, posteriormente, dos circuitos 

integrados, mudaram o tamanho dos rádios e a economia de produção de aparelhos, e a 

quantidade de estações FM, que, até aquele momento, era o pior dos segmentos de rádio, teve 

um crescimento geométrico, pois a maioria das estações FM tinha a capacidade de ser equipada 

com instalações de transmissão estéreo. Como resultado, a quantidade de aparelhos de rádio a 

cada 1.000 habitantes aumentou quase 2 milhões de vezes no ano de 1979. Teve início, assim, 

uma competição entre as rádios AM e FM, com cada uma passando a ter uma especialização, 

criando uma diferenciação que até então não existia. 

Todavia, o foco na lógica de seleção ambiental priorizado pela teoria da ecologia 

organizacional (HANNAN; FREEMAN, 2005) leva à sua negligência com relação ao processo 

de adaptação das empresas, uma vez que a competitividade das organizações depende da sua 

capacidade de se adequar às oscilações do ambiente no qual está atuando. Essa adequação pode 

ser definida pelas estratégias de ação e pela capacidade de absorver e implementar as 
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informações e inovações que surgem no meio ambiente (PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005; 

DELGADO; SEVERO; BAEZ, 2006; MACHADO, 2007).  

A afirmação de Schumpeter (1961) de que, no capitalismo, não são os preços, mas as 

novas tecnologias que levam à competição e à luta pela sobrevivência das firmas tem sido 

objeto de pesquisas, pois, nisso reside o fato de que a superioridade tecnológica de uma 

organização depende de a nova tecnologia aumentar ou destruir as competências existentes da 

organização. 

Nesse sentido, o trabalho de Barnett (1990) buscou verificar se essa questão da 

rivalidade que Schumpeter levanta é verificável em qualquer caso e em qualquer momento do 

tempo. Para tanto, o autor analisou o início da indústria de telefones nos Estados Unidos, que 

foi marcado por uma extrema volatilidade organizacional e tecnológica, uma vez que centenas 

de companhias proliferaram no início do século XX e muitas adotaram revolucionárias 

tecnologias de transmissão (para ligações de longa distância) e energia (melhores baterias). 

Entretanto, a vantagem competitiva não apareceu simplesmente com a adoção dessas inovações, 

apesar de a viabilidade organizacional depender da adesão do sistema tecnológico; assim, 

algumas vezes competindo, outras vezes cooperando na tentativa de sobreviver, formando 

redes, nos anos 1930, muitas organizações fracassaram.  

Percebe-se que a visão de Schumpeter (1961) envolvia firmas em cenários de 

competição direta e há, realmente, indústrias em que tal cenário existe, porém a indústria de 

telecomunicações era marcada por contrastes geográficos que impediam uma total rivalidade 

entre as organizações, de modo que havia condições de rivalidade e, também, de 

interdependência, conhecida como mutualismo. Nesse contexto, a perspectiva da ecologia 

organizacional adotada por Barnett (1990) permitiu evidenciar que a tecnologia gerava 

competição quando as organizações presentes no sistema não possuíam uma padronização ou 

não eram complementares; com isso, elas traziam uma fragmentação ao sistema telefônico. Por 

outro lado, quando as organizações eram padronizadas e diferenciadas, havia mutualismo e 

somente quando havia diferenciação a competição existia; logo; o índice de fechamentos de 

organizações aumentava. 

Com o entendimento do termo „evolução‟ e das mudanças que ocorrem dentro dos 

vários níveis hierárquicos, torna-se necessário demonstrar algumas das principais correntes de 

pesquisa voltadas para o fenômeno das mudanças na forma organizacional, foco deste trabalho. 

Nesse sentido, conforme apontado por Aldrich (1999), o uso dos quatro princípios baseados na 

seleção natural explica como formas particulares de organizações existem em determinados 
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ambientes e, ao analisar as populações, nota-se que as formas refletem o histórico das variações 

que foram selecionadas e retidas.  

 

2.4 FORMA ORGANIZACIONAL 

 

Diversas teorias permitem examinar e compreender os vários aspectos que compõem a 

realidade das organizações, sem que uma única teoria seja capaz de explicar um fenômeno de 

forma satisfatória (HALL, 2006). Tal afirmação pode ser discutida por meio da epistemologia 

que cada visão abraça, mas, como bem pontua Nelson e Winter (2005), a teoria busca a 

verdade, mas não a verdade completa. Por exemplo, sob a perspectiva da ecologia populacional, 

Carroll e Hannan (1995), ao analisarem essa afirmação, concluíram que a teoria busca verificar 

e generalizar o fenômeno, permitindo, com isso, estudar outros fenômenos. Isso se dá devido ao 

grau de abstração e generalização que a teoria permite ao analisar certas dimensões do objeto ou 

caso estudado, sem buscar um detalhamento completo e exaustivo. 

Um dos fenômenos que faz parte da nossa realidade é as organizações; logo, existe sim 

certa razoabilidade em definir o que está sendo estudado, pois, dentro dessa definição, há 

elementos que serão observados no decorrer da pesquisa que visa a analisar um aspecto da 

realidade organizacional.  

Na definição clássica de Max Weber (1947), dentro dos seus estudos sobre burocracia e 

autoridade, as organizações são vistas como grupos corporativos que possuem regras para a 

admissão de novos indivíduos e que buscam metas e possuem atividades. Já segundo Etzioni 

(1980), são entidades sociais deliberadamente criadas e recriadas para atingir metas específicas. 

Corporações, exércitos, escolas, hospitais, igrejas e prisões incluem-se nessa definição, mas 

tribos, classes, grupos étnicos e famílias estão excluídos. 

No mesmo caminho, Scott e Meyer (1983) lecionam que as organizações são 

coletividades, estabelecidas para atingir objetivos específicos, com características que as 

diferenciam, quais sejam: fronteiras fixas, códigos de conduta, hierarquia, sistemas de 

comunicação e incentivos, que fazem os participantes buscarem metas em comum.  

Os termos „metas‟ e „fronteiras‟ necessitam de uma ponderação. Herbert Simon (1964) 

considera que as metas têm uma existência e um comportamento independentes dos membros 

da organização. Por sua vez, as organizações possuem diversas metas, muitas vezes, 

conflitantes, e uma das razões pelas quais as organizações existem é que elas fazem as coisas 

tornarem-se realidades. Por isso, ideias como liderança, tomada de decisões, normas e todos os 
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estudos que realizam os pesquisadores de organizações não podem ser entendidas sem levar em 

consideração as metas (HALL, 2006). 

Já o segundo termo, referente às fronteiras, sugere que existe algo externo à organização, 

ou seja, seu ambiente, que, segundo Hawley (1966), pode ser entendido como todos os 

fenômenos externos às populações estudadas e que, de certo modo potencial ou real, 

influenciam-nas. Aliás, as questões levantadas relativas ao ambiente são um grande foco de 

atenção das atuais pesquisas organizacionais, pois englobam concorrentes, agências 

reguladoras, fontes de insumos e oportunidades; além disso, o ambiente pode também sofrer 

impacto da organização (HALL, 2006).  

Baum e Rowley (2005) afirmam que as definições de organização podem ser elencadas 

conforme uma ordem histórica: 

 

1) sistema racional: organizações são coletividades que buscam metas específicas, 

com uma estrutura formalizada; 

2) sistema natural: organizações são coletividades nas quais os participantes dividem 

um interesse comum, para atingir fins que propiciem a sobrevivência do sistema; 

3) sistema aberto: organizações são sistemas com atividades interdependentes dos 

seus participantes e imbricadas no ambiente que operam. 

 

Essas definições estão, muitas vezes, ligadas a programas de pesquisas, que possuem 

seus próprios pressupostos e abordagens empíricas (BAUM; ROWLEY, 2005), mas algumas 

perspectivas modernas que estudam organizações procuram utilizar as definições de sistema 

racional, natural e aberto em conjunto para a definição de organização, como mostra Daft 

(2002), que define as organizações como entidades sociais, dirigidas por metas, com sistemas 

de atividades estruturadas e ligadas ao ambiente externo.  

No momento que se possui uma visão do que é uma organização, é necessário verificar 

o que difere um tipo de organização de outro tipo, como surge uma determinada organização, 

com determinada forma, e por que esse conceito é importante. Nesse sentido, Elaine Romanelli 

(1991) afirma, de modo muito abrangente, que “o conceito de forma organizacional refere-se 

aquelas características de uma organização que a identifica como uma entidade distinta e ao 

mesmo tempo com um membro de um grupo de organizações similares.” (p. 81). 

Conforme aponta a autora, falar sobre a evolução de formas organizacionais implica que 

o conceito de forma organizacional é presumivelmente ambíguo, pois, se existe a necessidade 

de saber sobre algo que virá a existir, já é patente que exista uma forma de identificar o objeto 
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quando este surgir. Na verdade, a preocupação com tal conceito já possibilita a construção de 

um arcabouço de estudos para as pesquisas organizacionais. 

A tentativa de se identificar a forma organizacional, ou mesmo uma definição 

propriamente dita, esbarra muitas vezes em perspectivas teóricas que não possuem um 

consenso. Esse problema deve-se, principalmente, aos critérios considerados relevantes na 

caracterização de uma forma organizacional (ULRICH, 1987; ROMANELLI, 1991; 

CARROLL; HANNAN, 2000). Além disso, outro fator complicador para os estudos das formas 

organizacionais deve-se ao fato de o processo evolucionário ocorrer em diferentes níveis: 

individual, em grupos de trabalho, nas divisões de uma organização, na organização, em 

populações e em comunidades organizacionais. Logo, as formas organizacionais podem ser 

vistas em várias perspectivas.  

Uma visão interessante é a de Ulrich (1987) ao definir forma organizacional e população 

de forma simultânea, na qual unidades organizacionais com características em comum 

representam a forma organizacional e a população, pois unidades organizacionais com estrutura 

interna e processos similares, com certeza, terão competências parecidas para produzir produtos 

e serviços. 

Por sua vez, Carroll e Hannan (2000) ressaltam a importância de definição da forma 

organizacional no sentido de permitir saber a continuidade de uma população no decorrer do 

tempo, pois, mesmo que uma população desapareça, o conhecimento que permanece sobre tal 

forma permite que seja reconstruída a organização. Esse mesmo aspecto da permanência da 

informação sobre a forma permite que organizações não fiquem mantidas em determinada 

localidade geográfica, mas que rompam as barreiras, até mesmo nacionais, e se instalem em 

outras localidades. Ainda, para os autores, conjuntos de organizações com a mesma forma 

constituem uma população e isso é importante para os estudos que envolvem a demografia 

populacional. 

Um estudo pioneiro sobre o conceito de forma foi apresentado por Max Weber (1968), 

envolvendo a burocracia dentro de uma organização, a autoridade, os procedimentos e as 

relações empregatícias, e colocando esse tipo de forma organizacional como um tipo ideal a ser 

aplicado. Em seus estudos, ele idealizou essa forma, mas não deixou de constituir um fundo 

para os estudos de organizações reais e, principalmente, para a comparação de suas 

similaridades.  

Carroll e Hannan (2000) ponderam muito bem sobre essa idealização de Weber fazendo 

um paralelo com o mundo ideal platônico, cuja realidade é muito diferente, ou seja, as formas 

mudam constantemente, o que não impede uma busca por uma definição que englobe esse 
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potencial de mudança. Além disso, essas características da burocracia refletem apenas algumas 

dimensões da forma organizacional. 

Nesse contexto, os estudos organizacionais que se preocupam com as mudanças, ou a 

evolução, das formas organizacionais são estudos de características evolucionárias, que veem o 

processo de variação, seleção e retenção ocorrerem nas organizações, adotando a mesma 

abordagem que a biologia e, como mencionado anteriormente, as abordagens buscam analisar 

essas mudanças como a biologia genética. 

Ulrich (1987) diz que não só os conceitos de organização e de forma organizacional têm 

trazido sérias discussões em torno de suas definições para os teóricos da perspectiva 

populacional, mas também o ambiente. Segundo ele, os teóricos populacionais preocupam-se 

como o ambiente leva os estrategistas organizacionais a realizarem suas escolhas e como 

influencia as organizações a mudarem e sobreviverem, uma vez que o ambiente seleciona quais 

unidades organizacionais e populações sobrevivem, fazendo com que estas modifiquem suas 

estruturas e processos.  

Há mais um fator que, à primeira vista, implica o impedimento da paráfrase da biologia 

com as análises organizacionais de cunho evolucionário: o processo de crescimento. As 

organizações, ao crescerem, podem mudar completamente de configuração; por exemplo, nada 

há em comum numa organização que, no início de sua operação, ficava no fundo do quintal do 

empresário e, hoje, possui um terreno próprio, com centenas de empregados; é uma semente 

que se transforma em um gigantesco eucalipto. Todavia, na biologia, uma determinada espécie 

nasce e sempre será igual, não havendo mudança de estrutura orgânica e de características 

comportamentais, ou seja, os organismos biológicos são tipicamente morfostáticos, pois 

possuem a capacidade de conservar suas formas, estruturas ou estados. Por sua vez, nas 

organizações, há uma tendência para a transformação e o aprimoramento de suas formas e 

estado morfogênicos (ZACARELLI; FISHMANN; LEME, 1980). 

Mas tal diferença impede o uso da analogia? Novamente, é possível notar que a analogia 

não é perfeita, mas, ainda assim, é útil para demonstrar a interação da organização com os 

diversos sistemas e a interdependência que existe entre eles para determinar uma forma 

organizacional (LAWRENCE; LORSH, 1967).  

Portanto, as formas organizacionais modificam-se continuamente, à medida que são 

influenciadas por grupos sucessivos de membros, pela interação entre eles e pelas mudanças 

que podem vir a se tornar contínuas (McKELVEY, 1982; HANNAN; FREEMAN, 2005; 

NELSON, WINTER, 2005). Ao mesmo tempo, a natureza emergente da forma não deve 

desviar a atenção para o fato de que as formas organizacionais apresentam uma forte tendência 
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para a inércia, ou passividade, em relação às mudanças (HANNAN; FREEMAN, 1984; 

CARROLL; HANNAN, 1995, 2000). 

Outro aspecto que define uma forma organizacional está na proliferação organizacional. 

A teoria organizacional da dependência de densidade diz que, quando organizações que usam 

um determinado desenho (blueprint) aumentam, o desenho acaba por se tornar um legitimador 

de uma dada forma. Como argumento, são feitas análises para verificar o número de 

organizações no mercado (densidade) que adotam o desenho, como indicador de que tal forma 

prevalece, mesmo que seja um indicador de fechamento ou abertura de novas organizações com 

determinada forma. Entretanto, há pesquisadores que verificam em detalhes de que maneira 

essas formas emergem e se proliferam, criando uma densidade de organizações com a mesma 

forma (CARROLL; HANNAN, 2000; McKENDRICK; CARROLL, 2001). 

Ainda, um apontamento importante em relação às organizações consiste no que se pode 

chamar de característica dialética de fatores que se justapõem e se confrontam regularmente no 

nível da entidade organizacional, que são soluções de base tecnológica, interações no sentido 

político e interpretações sociais nas organizações e em torno delas e que, com esses efeitos, 

trazem consequências para as formas organizacionais, conforme aponta Fombrun (1986).  

Na pesquisa clássica feita por Lawrence e Lorsh (1967), eles analisam as formas 

organizacionais com vínculos estreitos ao ambiente no qual as organizações estão inseridas, 

principalmente no que se refere à tecnologia empregada pela organização. Outro elemento que 

faz parte dos estudos da forma organizacional refere-se à complexidade, ou seja, o número de 

variáveis envolvidas que levam a organização a se modificar, que pode variar de grande a 

reduzido, conforme apontou Hage (1965). 

A complexidade é uma característica vinculada ao destino da organização, ou seja, graus 

específicos de complexidade vertical, horizontal ou espacial, estão relacionados à sobrevivência 

e à continuidade organizacional em situações específicas. Assim, se uma organização optar por 

uma forma inapropriada ou for incapaz ou não estiver disposta a adaptar a sua estrutura a 

situações alteradas, ela terá problemas. Por exemplo, tal complexidade pode ser notada quanto à 

diferenciação que uma organização adquire de acordo com a situação competitiva em que se 

encontra, pois um mundo onde a tecnologia torna-se cada vez mais barata e muda 

constantemente leva as organizações a constantes mudanças para conseguir sobreviver.  

Essa é uma visão que faz parte da análise contingencial da forma organizacional, a qual 

afirma que, sob certas condições, uma forma de estrutura é mais eficaz ou eficiente, ao passo 

que, sob outras condições, formas alternativas são mais eficazes ou eficientes (HALL, 2006; 

LAWRENCE; LORSH, 1967). 
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Já a forma de uma organização é definida como o resultado visível da estrutura/ 

comportamento do conjunto de competências gerenciado por uma organização, em decorrência 

das mudanças no desenho (blueprint) das organizações (HANNAN; FREEMAN, 2005), das 

suas rotinas (NELSON; WINTER, 2005) e das competências (McKELVEY, 1982). Logo, a 

seletiva substituição de velhas formas organizacionais por novas constitui o principal 

mecanismo de análise para o campo das organizações. 

Uma forma organizacional também pode ser entendida de forma análoga a uma 

edificação, pois, de forma idêntica aos prédios, as organizações podem refletir as tendências ou 

modas da época de sua construção, além de poderem ser reformadas e recriadas. Assim, as 

variações na forma organizacional e a consequente explicação sobre o levou a ter tal variação 

são muito difíceis de abarcar em apenas um motivo.  

Nesse sentido, Aldrich e Ruef (2006) indicam que as abordagens tradicionais, ao definir 

a forma organizacional, têm geralmente enfatizado os processos que ocorrem dentro dos limites 

das organizações. Segundo os autores, a forma organizacional pode ser estudada de várias 

maneiras, de acordo com a perspectiva utilizada e, também, de acordo com o nível de pesquisa 

utilizado. Assim, há quatro propostas de identificação da forma organizacional, definidas de 

acordo com o foco interno ou externo à organização e percepções subjetivas e objetivas 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Abordagens teóricas para definir a forma organizacional. 

Foco na percepção Interno Externo 

Objetivo 
Desenhos da organização 

(blueprints) 
Nichos organizacionais  

Subjetivo Identidades organizacionais Códigos culturais 

Fonte: Adaptado de Aldrich e Ruef (2006, p. 115). 

  

Os estudos que analisam os aspectos subjetivos da forma organizacional envolvem tanto 

aspectos internos, focados na identidade organizacional, quanto externos, baseados na análise de 

códigos culturais. Já nos estudos de identidade organizacional, são analisadas as múltiplas 

visões dos membros de uma organização sobre a própria. Ainda, a análise dos códigos culturais 

consiste na identificação da cultura do ambiente e como mudanças nessa base cultural podem 

promover a substituição dos códigos culturais e, com isso, modificar a visão em relação à forma 

organizacional (ALDRICH; RUEF, 2006). 

Os estudos que abordam os aspectos objetivos serão analisados em detalhe no item a 

seguir, incluindo tanto a perspectiva interna quanto a externa, devido ao foco da pesquisa ser 
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metodologicamente vinculado a uma analise quantitativa do fenômeno. A ordem seguida, que 

começa dos aspectos internos para os externos, reflete, conforme aponta Romanelli (1991), a 

perspectiva evolucionária, uma vez que a análise evolucionária começa onde se inicia a vida, os 

genes, sendo possível, a partir daí, estabelecer as características e as similaridades das 

organizações, bem como a possibilidade de tais características serem copiadas e transmitidas.  

 

2.4.1 Perspectiva Interna Objetiva 

 

A evolução interna da forma pode ser analisada, conforme definem Hannan e Freeman 

(2005), a partir do desenho (blueprint) ou, como definido por Nelson e Winter (2005), pelo 

conjunto de rotinas estabelecidas e que, executadas de maneira previsível, dão significado ao 

que a organização realiza, ou, ainda, pelas competências que a organização possui 

(McKELVEY, 1982). Assim, cumpre ressaltar que rotinas e competências podem tanto ser 

mudadas quanto transferidas entre organizações, sendo que as similaridades definem uma 

população com a mesma forma organizacional.   

De forma análoga à biologia, Hannan e Freeman (2005) associam a forma 

organizacional às espécies: 

 

[...] É um desenho (blueprint) que transforma insumos em produtos. Via de 

regra, o desenho pode ser inferido, ainda que de formas um pouco diferentes, 

pelo exame de qualquer uma das seguintes áreas: (1) a estrutura formal da 

organização em sentido restrito – tabelas de organização, regras escritas de 

operação etc.; (2) os padrões de atividade dentro da organização – o que, de 

fato, é feito por quem; (3) a ordem normativa – os modos de organizar, a 

serem definidos como corretos e próprios tanto pelos membros quanto pelos 

setores relevantes do ambiente. [...] Tendo definido a forma organizacional, 

podemos fornecer uma definição mais precisa de uma população de 

organizações. Do mesmo modo que o analista organizacional deve escolher 

uma unidade de análise, ele também deve escolher um sistema para estudo. Os 

sistemas relevantes para o estudo das relações entre organização e ambiente 

são, em geral, definidos pela geografia, pelas fronteiras políticas, por 

considerações de mercado ou de produto etc. Dada a definição do sistema, a 

população de organizações consiste de todas as organizações que estão 

cercadas por uma fronteira particular e que têm uma forma comum. Isto é, a 

população é a forma nos moldes em que ela existe ou se realiza dentro de um 

sistema específico. (p. 75).  
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De acordo com Nelson e Winter (2005), na medida em que as rotinas passam a ter uma 

existência objetiva, isso sugere que as formas organizacionais podem ser definidas como 

esquemas básicos (blueprints) que transformam insumos em produtos. De forma geral, os 

autores identificam três aspectos das rotinas:  

 

1) as rotinas são qualquer regular e previsível conjunto de comportamento 

administrativo, cujo papel que desempenha em uma organização é semelhante ao 

dos genes na biologia; 

2) as rotinas são definidas conforme a duração temporal, sendo algumas de imediata 

relevância, as quais definem as características operacionais; outras de curto a médio 

prazos, mudando as atuais características operacionais; e, finalmente, algumas que, 

em longo prazo, podem alterar dramaticamente as características operacionais da 

organização; 

3) várias regras de pesquisa e seleção operam na hierarquia das rotinas, alterando 

aquelas que a organização possui; algumas regras são cegas, outras deliberadas e 

calculadas, algumas são de fontes externas e outras de fontes internas. Na verdade, a 

evolução das rotinas dentro de uma firma é crucial, pois é o motor por trás das 

inovações, adaptações e sobrevivência das organizações. 

 

Um ponto que precisa ficar claro é que a organização é constituída por rotinas que 

garantem a sua sobrevivência, mas cada indivíduo possui uma habilidade dentro dela e as 

rotinas seriam, de forma conjunta, as habilidades da organização. Assim, algumas vezes, as 

rotinas podem ser classificadas como o “tijolo” das capacidades de uma organização; tal 

diferenciação deve-se às linhas de estudos dentro da perspectiva da economia evolucionária e da 

teoria organizacional (DOSI; NELSON; WINTER, 2005; BAUM; ROWLEY, 2005). 

Na definição proposta por McKelvey (1982), as competências, ou comps, são 

habilidades e conhecimentos presentes na organização e, nesse sentido, podem até ser 

enxergadas como rotinas. O autor propõe que as organizações sejam tratadas como repositórios 

temporários dessas competências e, por conseguinte, podem ser classificadas de acordo com 

elas. Na definição do autor, “a forma organizacional é composta da estrutura e processos 

internos e a inter-relação de suas subunidades que contribuem para a unidade completa da 

organização e para manutenção de suas atividades, funções e naturezas.” (p. 458).  

Com base nessa definição, McKelvey (1982) propõe que as formas organizacionais 

sejam classificadas como grupos politéticos, ou seja, grupos de organizações com características 
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centrais similares e transferíveis, porém com diferenças denominadas pelo autor de 

características periféricas. 

O valor da definição de grupos politéticos reside no fato de que nem todas as 

organizações são iguais ou únicas, mas, se agrupadas, possuem similaridades suficientes para 

serem chamadas de população (McKELVEY, 1982; ALDRICH, 1999; BAUM; ROWLEY, 

2005; BATAGLIA; MEIRELLES, 2009). Essa proposta é, segundo McKelvey (1982), uma 

visão contrária a que usualmente se observa nos estudos de teoria organizacional, que ora tende 

a tratar os grupos de forma homogênea (monotéticos), em que os componentes do grupo 

possuem competências iguais, ora de forma individual (estudos de caso). Ressalte-se que, 

mesmo que já tenha sido dada atenção à questão da população, as mudanças ainda estavam 

situadas em um nível micro, ou seja, dentro da organização; agora, o foco será em um nível 

mais macro, para ver como ocorrem as mudanças na forma. 

Nesse sentido, enquanto Nelson e Winter (2005) identificam a variação como algo de 

uma firma individual, McKelvey (1982) identifica a mudança em nível populacional, sendo tais 

mudanças nas competências carregadas na mente dos indivíduos que circulam nessa população, 

comunicando e interagindo com outros indivíduos. Assim, tanto as rotinas quanto as 

competências ajudam a identificar de forma mais acurada as diferenças e similaridades em 

relação às firmas e, ao verificar as variações, pode-se saber quando uma ocorreu em 

determinada forma organizacional. 

De acordo com Baum e Rao (2004), a forma organizacional pode ser operacionalizada 

dentro de quatro dimensões ou características centrais: objetivos – a base na qual a legitimação 

e outros recursos são mobilizados; autoridade – a base de negociação dentro da organização e 

entre esta e seus membros; tecnologia – codificada em capital investido, infraestrutura e 

habilidades e conhecimentos dos empregados; e, por fim, estratégia de mercado – tipo de 

clientes ou consumidores ao qual a organização está orientada e a maneira como consegue 

recursos do ambiente. 

Essas características centrais servem para identificar e descrever uma forma 

organizacional, como ela está conectada à sua forma ancestral e quais processos que levam a 

descontinuidades afetaram a configuração dessas características. Além disso, tais características 

são difíceis de mudar e diferem das características mais periféricas, como total de subunidades, 

número de níveis hierárquicos, amplitude de controle, padrão de comunicação e alianças 

estratégicas (BAUM; RAO, 2004).  
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Por sua vez, a missão da organização, a autoridade estrutural, sua tecnologia e a 

estratégia de mercado são características fundamentais, que são listadas hierarquicamente 

como um processo para as mudanças da organização.  

Entretanto, Hannan e Freeman (1984) levantam a questão da inércia estrutural, que é a 

incapacidade de as organizações mudarem tão rapidamente quanto o ambiente ou as 

mudanças tecnológicas; mesmo que tal questão possa ser vista como um problema ou fonte de 

sucesso, muitas das organizações com mais reprodutibilidade, ou seja, que aplicaram um 

sistema já testado com sucesso, são as mais inertes, pois essas receitas ou práticas são as mais 

enraizadas e de difícil alteração (HANNAN; FREEMAN, 1984; CARROLL; HANNAN, 

1995, 2000).  

Dentro dessa teoria inercial, Hannan e Freeman (1984) explicam que as organizações 

tornam-se inertes no decorrer do tempo, devido à consolidação de regras, processos e 

estruturas, ou seja, a idade torna-se um fator limitante à possibilidade de mudanças, bem 

como o tamanho que a organização possui, pois, com o aumento do tamanho, vem de forma 

automática um aumento na burocratização dos processos que compõem a organização. Assim, 

conforme apontam os autores, embora algumas organizações gerenciem as mudanças nessas 

dimensões, é raro que aconteça, devido aos riscos envolvidos. 

Por seu turno, Barnett e Carroll (1995) assinalam que mudanças iniciais nas 

características fundamentais levam a outras mudanças por toda a organização. Para tanto, 

esses autores analisaram estudos empíricos que demonstram a validade dos argumentos nos 

quais determinadas mudanças são causas do aumento da taxa de mortalidade em determinadas 

organizações ao longo de um período temporal, como mudanças na tecnologia na população 

de companhias telefônicas ou em produtos de organizações de semicondutores. 

Em resumo, a implicação da teoria inercial em relação à forma organizacional reside 

no fato de que as mudanças nas características fundamentais podem levar a organização a 

incorrer em sérios riscos de mortalidade, mas mudanças nas características periféricas não 

aumentam as chances de mortalidade e podem, até mesmo, reduzi-las (CARROLL; 

HANNAN, 2000). 

Além disso, deve ser levado em conta que políticas internas determinam as formas 

estruturais, manipulando as características do ambiente e escolhendo padrões que 

determinarão o melhor desempenho organizacional, ou seja, a estrutura cria a estrutura 

(CHILD, 1972). Logo, uma organização vê-se diante de inúmeras pressões e, com isso, 

precisa escolher qual a melhor alternativa diante das opções que possui. Estratégias 

apropriadas podem ser selecionadas para lidar com essas pressões, como, por exemplo, as 
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formas de coordenação e controle apropriadas para o uso de uma nova tecnologia, que irão 

assegurar a continuidade da organização, sua sobrevivência e talvez o crescimento 

(CHANDLER, 1990). 

Ainda, no aspecto interno e objetivo, vários fatores podem atuar conjuntamente 

formando uma correlação negativa ou positiva, como o tamanho da organização e a 

tecnologia empregada, e essas relações podem ser afetadas por diferenças em culturas 

diferentes ou eventos históricos.  

No caso das tecnologias empregadas por uma organização, elas têm relação com o 

ambiente em que a organização está inserida, com a cultura interna e com a cultura nacional e, 

em alguns aspectos, o tamanho da organização é um fator relevante para o que ocorre nela e 

em torno dela, e como as organizações reagem às mudanças estratégicas para sobreviver 

(UZZI; BARSNESS, 1998; CHEN; HAMBRICK, 1995). 

Nos trabalhos de Emery e Trist (1965) e Lawrence e Lorsh (1967), a tecnologia 

aparece como um componente importante da análise organizacional. Outra pesquisa, feita por 

Woodward (1965), também destaca o papel da tecnologia empregada, através da identificação 

dos fatores que influenciam os processos de produção, tanto em grande quanto em pequena 

escala, realizados por organizações diferentes.  

Além disso, Tushman e Nelson (1990) pontuam que a tecnologia e as mudanças 

tecnológicas afetam não só as organizações, mas também nações e, assim, o mundo; da 

mesma forma, o progresso tecnológico das organizações afeta a si, o setor e o país. Nesse 

contexto, em um trabalho feito por James Wade (1995), foi possível notar que uma 

organização cuja infraestrutura não esteja pronta para um novo tipo de tecnologia que começa 

a ser aceito como padrão não terá sua sobrevivência prejudicada, pois, na verdade, o sucesso 

de mercado de uma tecnologia não está associado simplesmente ao seu desempenho ou 

superioridade, mas à participação das organizações nessa nova tecnologia. 

Assim, dentro de um novo padrão tecnológico, pode surgir toda uma comunidade de 

organizações, que dá suporte à continuidade desse novo paradigma, sejam organizações que 

apoiam financeiramente, que criam produtos que podem ser associados a essa nova tecnologia 

ou outras organizações que adotam esse novo padrão (WADE, 1995; McKENDRICK; 

CARROLL, 2001).  
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2.4.2 Perspectiva Externa Objetiva 

 

A forma organizacional, sob a perspectiva externa objetiva, é analisada conforme a 

amplitude e as características do nicho (FREEMAN; HANNAN, 1983; CARROLL, 1985; 

CARROLL; HANNAN, 1995), sendo que, para cada tipo de nicho, há oportunidades de atuação 

específicas (DOBREV; WITTELOOSTUIJN; BAUM, 2006). Ainda, a forma organizacional 

pode ser estudada conforme os níveis de recursos disponíveis para uma organização em 

determinado nicho (ULRICH, 1987). Assim, existe a oportunidade de analisar as formas 

organizacionais conforme o ramo em que uma organização atua e a estratégia adotada – 

generalista ou especialista (CARROLL, 1985; BAUM; MEZIAS, 1992; SWAMINATHAN; 

CARROLL, 1995; LEBLEBICI, 1995; BARNETT, 1995; BAUM; HAVEMAN, 1997). 

De acordo com Carroll e Hannan (1995), 

 

a forma resume as propriedades centrais que fazem um conjunto de 

organizações similares ecologicamente. Assim, organizações com a mesma 

forma dependem em sentido comum do ambiente material e social. Um 

conjunto de organizações possuiu a mesma forma e neste sentido se houver 

uma mudança no ambiente as afetará similarmente. (p. 29). 

 

Em algumas pesquisas, não foi demonstrada nenhuma proeminência por parte de algum 

fator em específico, mas uma interação entre eles. Além disso, pode ser que determinada forma 

seja aceita devido a um processo de legitimação externa, o que acarreta um maior número de 

organizações com o mesmo formato (BIRNBAUM-MORE; WONG, 1985; CARROLL; 

WADE, 1991). 

Assim, as organizações não assumem uma forma automaticamente, pois dependem de 

decisões tomadas ou escolhas estratégicas; no entanto, o importante dessa definição é que, além 

da ênfase dada ao ambiente, ela permite a ampliação do entendimento do conceito de nicho e 

sua função em relação à forma, acrescentando “condições sociais, econômicas, e políticas que 

podem sustentar a função de organizações com uma particular forma.” (CARROLL; 

HANNAN, 1995, p. 25). Nesse contexto, uma vez que o nicho é visto como a combinação de 

níveis de recursos com base nos quais uma população organizacional pode, além de sobreviver, 

reproduzir-se, cada organização procura encontrar um nicho suficiente para apoiá-la e, se não 

houver nicho disponível, a população irá sucumbir (CALDAS; CUNHA, 2005; DAFT, 2002; 

HANNAN; FREEMAN, 2005; BATAGLIA; MEIRELLES, 2009). 
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Ulrich (1987) propõe três níveis de análise que permitem uma síntese dos estudos 

populacionais e sua relação com o ambiente: 

 

Quadro 3 – Elementos de investigação na perspectiva populacional. 

Nível de análise  Nível de análise organizacional 

Meio: condições ambientais sobre as quais os membros 

organizacionais têm pouco controle direto, como, por 

exemplo, mudanças políticas, econômicas, sociais e 

tecnológicas. 

 

Macronicho: grupos de interesse cuja influência, no ambiente 

organizacional, é sentida nas organizações; por exemplo: 

associações comerciais, demanda do mercado e legislação. 

Forma organizacional/população: unidades 

organizacionais com características, tecnologia, 

estrutura interna e processos similares. 

Micronicho: grupos de interesse que, no ambiente das 

unidades organizacionais, interferem diretamente com seus 

membros, mas sobre os quais as unidades organizacionais têm 

algum grau de flexibilidade e governança, como, por exemplo, 

consumidores específicos, fornecedores, financiadores, 

corporações irmãs etc. 

Unidade organizacional: a menor unidade 

possível responsável pelo marketing, 

planejamento estratégico, relatório de resultados 

e uso dos serviços tecnológicos. 

Fonte: Ulrich (1987, p. 144). 

 

Para tanto, especificar o nicho de uma forma organizacional requer uma análise de sua 

história natural e analisar as condições sociais, econômicas e políticas requeridas para sustentar 

a forma de uma organização necessita de estudos de detalhes da forma organizacional e das 

funções desempenhadas pelas organizações que a incorporam. Além disso, a dimensão nicho de 

uma forma fornece um ótimo dispositivo para compreender as organizações dentro de um corpo 

teórico sistemático quanto à dinâmica populacional e à evolução, encaixando-se perfeitamente 

com as práticas de cientistas sociais e daqueles que fornecem detalhes das funções de vários 

tipos de organizações (FREEMAN;HANNAN, 1983). 

Como salienta Aldrich (1979), as formas organizacionais preenchem nichos no ambiente, 

sendo os nichos combinações de recursos e outras limitações suficientes que apoiam a forma 

organizacional. Logo, essa ideia dá a possibilidade para os empreendedores de visualizar nichos 

não preenchidos no mercado, que estão apenas esperando a forma organizacional correta.  

Ainda, o nicho organizacional pode ser um fator de sobrevivência para uma organização 

que está nascendo, pois, nele, a organização pode encontrar os recursos para a sua manutenção, 

assim como para o seu desenvolvimento e crescimento. Dessa forma, uma vez que as 

organizações penetram em nichos nos ambientes, pois, além dos recursos para as organizações, 

existem também outras organizações lutando pelos mesmos recursos, a organização que sobrevive 

é aquela capaz de realizar adaptações que possibilitam vencer seus concorrentes ou, pelo menos, 
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existir conjuntamente, em uma coexistência ora pacífica, ora quase como uma guerra fria 

(BIDWELL; KASARDA, 1985).  

A importância do nicho também reside no fato de ele fornecer uma maneira geral de 

expressar como variações no ambiente e competições podem afetar o índice de crescimento das 

populações; além disso, o nicho expressa o papel de uma população (espécie) em uma 

comunidade e a maneira com que uma população sobrevive, bem como sua definição engloba 

um conjunto de condições no qual uma população pode se reproduzir (FREEMAN; HANNAN, 

1983). 

A amplitude do nicho pode ser definida com respeito a cada dimensão dele, de modo que 

uma população pode ter um nicho amplo com respeito a uma dimensão e um nicho estreito com 

respeito a outra. Por exemplo, um sindicato pode ser amplo em termos de ocupação profissional e 

estreito em relação às indústrias ou quando sindicatos legitimados tentam organizar todos os 

comércios em um ou em poucas indústrias; por outro lado, sindicatos podem organizar uma 

simples ocupação profissional, por meio de muitas indústrias que têm aquela ocupação 

profissional (FREEMAN; HANNAN, 1983).  

Essa amplitude descreve o perfil estratégico das organizações, se especialistas ou 

generalistas. Nesse contexto, as organizações que fazem uso de um nicho estreito, ou seja, com 

um público-alvo específico, podem ser consideradas especialistas e aquelas que conseguem 

atingir um maior número de segmentos de clientes, trabalhando em um nicho amplo, generalistas 

(FREEMAN; HANNAN, 1983; CARROLL, 1985; CARROLL; HANNAN, 1995). 

Mas existe vantagem em ter um nicho estreito? De acordo com Freeman e Hannan (1983), 

tal questão é importante para os teóricos da ecologia, ou seja, a análise dos tradeoffs entre a 

capacidade de tolerância de uma organização em condições amplamente variadas e a capacidade 

de alto desempenho em uma situação particular.  

Por sua vez, Carroll (1985), no estudo sobre a população de jornais nos Estados Unidos, 

verificou que, na presença de empresas generalistas, as chances de sobrevivência dos jornais 

especializados aumentavam, pois estes não precisavam concorrer com o mesmo público. A esse 

fenômeno de convivência entre pequenas e grandes, Carroll deu o nome particionamento de 

recursos. Ainda, Hannan e Freeman (1987), em estudos realizados sobre as cadeias de restaurante 

e os sindicatos, notaram as mesmas semelhanças de estratégia identificadas na pesquisa de 

Carroll; nos estudos, os autores identificaram restaurantes que buscavam atingir um público 

específico e restaurantes que ofertavam um cardápio mais amplo, para um público mais amplo. 

Um ponto que pode ser destacado em relação às organizações especialistas e generalistas é 

o aprendizado. Organizações com aspectos mais generalistas, que operam em um número maior 
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de ambientes e possuem grandes processos operacionais, têm maior probabilidade de produzir e 

manter uma maior variabilidade de aprendizado, devido à possibilidade de transferir recursos 

entre as unidades em caso de mudanças no cenário mercadológico, ou seja, elas diminuem os 

riscos por meio de múltiplas alternativas. Já as especialistas têm sua aposta voltada para um 

determinado nicho e, com isso, privam a organização de conseguir mais competências e transferir 

recursos em outros ambientes; em compensação, conseguem realizar com mais rapidez 

aprendizados baseados em variação e seleção internas (DOBREV; WITTELOOSTUIJN; BAUM, 

2006).  

No estudo efetuado por Swaminathan e Carroll (1995), referente às cervejarias, 

microcervejarias e pubs (especializados em cervejas), observa-se que há diferenças nos processos 

e no marketing dessas empresas. Nas grandes cervejarias, prevalece a produção em massa, com 

modernas técnicas de produção e marketing agressivo de vendas em grande proporção. Nas 

microcervejarias, as técnicas de produção são artesanais e o que prevalece é o marketing mais 

tradicional de todos, conhecido como “boca a boca”. Quanto aos pubs de cerveja, além de uma 

produção artesanal, o marketing restringe-se aos pontos de venda. 

Além disso, as formas organizacionais dependem do tempo e do espaço em que são 

constituídas, ou seja, o contexto social afeta a forma de uma dada população. Assim, é possível 

distinguir a forma externa de uma população organizacional também pelo seu contexto histórico, 

como no estudo de estações de rádio de Leblebici (1995), nos estudos sobre hotéis de Baum e 

Mezias (1992) e, até mesmo, no estudo de McKendrick e Carroll (2001) sobre a população de 

disco de armazenagem de dados. 

Nesse sentido, o foco da pesquisa realizada por Barnett (1995) foi a população de 

organizações de telecomunicações nos Estados Unidos, cobrindo o período logo após a quebra de 

monopólio, em 1894, até 1913, no qual o autor identifica o surgimento de uma grande variedade 

de pequenas empresas, cada uma delas especializadas em um determinado local. Ao contrário das 

grandes companhias, que se situavam em áreas mais densas e com outro tipo de forma 

organizacional, as pequenas empresas, por meio de ajuda mútua, conseguiam realizar os mesmos 

serviços que as grandes, principalmente ligações a longa distância, e, geralmente, operando em 

áreas rurais e com membros voluntários. 

Já na pesquisa de Leblebici (1995) sobre a evolução das estações de rádio nos Estados 

Unidos, é possível observar fases de especialização alternadas com fases generalistas. No início, 

de 1920 a 1934, imperavam as rádios locais, devido às tradições legislativas dos estados; os anos 

1930 aos 1950 foram marcados pelo advento das grandes redes nacionais de transmissão; 

posteriormente, de 1950 a 1965, havia os formatos regionais independentes com as frequências 
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AM; e, entre 1966 e 1990, com a desregulamentação do sistema de rádio, surgiu a frequência FM 

e as estações de rádio AM começaram a se tornar especializadas, para não perder o público para o 

crescimento expressivo das novas estações FM. 

O que se nota, em muitos casos, é que as organizações, devido à escassez de recursos, 

competem entre si, sendo o potencial de intensidade de competição entre as organizações 

proporcional à sobreposição e interseção dos recursos exigidos. Nessa linha de pensamento, os 

estudos que Baum e Mezias (1992) realizaram sobre a indústria de hotéis de Manhattan 

procuraram identificar a competição que existia acerca dos recursos existentes, por meio das 

seguintes dimensões: localização geográfica, preços e tamanho dos hotéis. Eles chegaram à 

conclusão de que hotéis com mais similaridades quanto a tamanho, preço dos quartos e 

localização geográfica competem mais intensamente.    

Baum e Haveman (1997), numa continuação dos estudos de hotéis em Manhattan, 

verificaram a relação entre a competição e a localização de novos hotéis. Os novos 

empreendedores buscaram se localizar próximo a hotéis estabelecidos, beneficiando-se da 

aglomeração e buscando similaridades quanto à dimensão de um produto (preço) e, para evitar a 

competição localizada, criaram diferenças complementares com outra dimensão (tamanho).    

Na pesquisa feita por Carroll e Wade (1991) sobre a indústria cervejeira dos Estados 

Unidos, também foram analisados os efeitos da competição por recursos dentro de um nível 

geográfico local, comparativamente ao nível nacional. Os resultados demonstraram que o 

acréscimo de uma organização a uma população local tem um maior impacto competitivo, 

resultando em índices de falência mais elevados das organizações locais. 

Por fim, Astley (1985), baseado no conceito de nicho saturado, apresenta uma análise 

interessante sobre a questão da intensidade da competição. Segundo o autor, o processo de seleção 

começa a ocorrer em uma população estabelecida quando os recursos começam a ser exauridos, 

as firmas passam a se agitar nos últimos estágios do ciclo de vida de um produto e a preocupação 

reside nos preços e custos, diferentemente do início do ciclo, em que a preocupação era com a 

inovação. Quando a competição começa a chegar ao seu limite, os rivais não competem 

produzindo produtos mais baratos para mercados saturados, mas buscando novos e não saturados 

nichos, oferecendo bens inovadores e que outras organizações não podem suprir. Por sua vez, a 

existência de demanda não explorada no estágio inicial do crescimento populacional encoraja a 

experimentação e permite a uma variedade de formas organizacionais coexistir, antes que uma 

forma populacional dominante surja em estágios posteriores do crescimento populacional.  
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3 INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 

 

A população foco deste estudo é a de salas de cinema, a qual é parte de um ecossistema 

empresarial maior, que é a indústria cinematográfica. Por sua vez, o objeto de investigação, que 

é as mudanças na forma organizacional das salas de cinema, requer uma visão ampla da 

indústria em termos de evolução tecnológica e sua composição atual, descrita a partir da cadeia 

produtiva, que fornece uma visão simplificada desde a forma como começa o filme até a sua 

chegada ao espectador, sendo que tal noção permite visualizar um pouco do caminho pelo qual 

um filme percorre. Conforme apontam Zacarelli, Fishmann e Leme (1980), a cadeia de 

fornecimento de materiais de uma empresa para outra funciona de forma análoga à cadeia 

alimentar.  

A partir da cadeia produtiva, é possível identificar as relações interpopulacionais e seus 

reflexos na evolução das dimensões da forma organizacional das salas de cinema. Conforme 

será mostrado, a cadeia cinematográfica possui uma peculiaridade interessante, pois não se 

constitui da noite para o dia, são mais de 100 anos de evolução, sendo que, no começo, só 

existia o cinema e, hoje, existe uma indústria gigantesca com muitas ramificações – que fogem 

do escopo deste trabalho examinar –, que continua a crescer e trazer lucros para os 

empreendedores do ramos da indústria cultural. Nesse sentido, como item inicial desta seção, 

será apresentado um pouco da história do cinema no mundo e, mais especificamente, no Brasil. 

 

3.1 HISTÓRIA DO CINEMA 

 

Conforme aponta Costa (1985), o cinema não é apenas um importante meio de 

comunicação, expressão e espetáculo, que teve seu início e está em contínua evolução, mas, 

exatamente enquanto tal, tem relações muito estreitas com a história. Aliás, após um século, o 

próprio cinema faz parte da história da humanidade.  

Para fins deste estudo, a preocupação é com a história do cinema do ponto de vista da 

tecnologia e da sua evolução comercial, até se tornar uma das mais poderosas vertentes da 

indústria cultural. O que se pretende com esta pesquisa é lançar um olhar objetivo sobre a 

indústria cinematográfica; para tanto, não é o foco deste capítulo buscar uma compreensão no 

sentido semiótico (signos e símbolos de um filme) ou fenomenológico (discurso) da linguagem 

cinematográfica, como instrumento ideológico ou de cultura de massa, sem desmerecer a 
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importância de tais estudos para a compreensão da indústria de cinema (BERNARDET, 1980; 

COSTA, 1985). 

De acordo com Freitas (2004), a história do cinema é curta quando comparada a de 

outras artes, como podemos ver em seu primeiro centenário, comemorado em 1995. Um 

aspecto notado por Costa (2006) é que, no seu surgimento, o cinema não tinha uma identidade 

própria, no sentido de que o público fosse capaz de identificá-lo no meio de outros 

divertimentos voltados para o entretenimento popular, como os espetáculos de lanterna mágica, 

teatro popular, os cartuns e as revistas ilustradas. Os aparelhos, na sua origem, eram exibidos 

para cientistas, utilizados para palestras ilustradas e nas exposições universais (como a que 

ocorreu em Paris, em 1878) ou estavam misturados a parque de diversões, gabinetes de 

curiosidades e espetáculos de variedade. 

A própria história do cinema é fonte de análise de inovações, quando se considera que, 

entre os inventos precursores, havia as sombras chinesas, que eram silhuetas projetadas sobre 

uma parede ou uma tela, surgidas na China cinco mil anos antes de Cristo e difundidas em Java 

e na Índia; a câmara escura idealizada por Leonardo; a lanterna mágica, que era uma caixa 

dotada de uma fonte de luz e de lentes para enviar à tela imagens ampliadas, inventada pelo 

alemão Athanasius Kircher, no século XVII; até chegar à invenção da fotografia, no século 

XIX, pelos franceses Joseph-Nicéphore Niépce e Louis-Jacques Daguerre. Esse último inventou 

o daguerrotipo, uma forma de imprimir fotografia em placas de metal, cuja descoberta abriu 

caminho para o espetáculo do cinema.  

Ainda, a história do cinema pode ser ampliada não só com base nas práticas de projeção 

de imagens, mas também nos divertimentos populares, nos novos instrumentos óticos e nas 

pesquisas envolvendo imagens fotográficas (COSTA, 2006). Conforme nota Corey e Ochoa 

(2002), o cinema também deve sua existência às pesquisas do inglês Peter Mark Roget e do 

belga Joseph-Antoine Plateau sobre a persistência da imagem na retina após ter sido vista. 

Também, em 1833, o britânico W. G. Horner idealizou o zootrópio, um jogo baseado na 

sucessão circular de imagens, e, em 1877, o francês Émile Reynaud criou o teatro ótico, uma 

combinação da lanterna mágica e de espelhos para projetar filmes de desenhos numa tela.  

Outras invenções deram condições para que o cinema desenvolvesse ainda mais, tais 

como: a força elétrica, que teve como base a indução eletromagnética descoberta por Michael 

Faraday e pelo físico americano Josephy Henry, em 1831; e o celuloide (primeiro plástico que 

obteve sucesso comercialmente), inventado por John Wesley Hyatt, em 1869, e que 

posteriormente tornou-se a base para gravação de filmes. Ainda, em 1870, a lâmpada 
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incandescente foi inventada e, depois, incorporou-se aos projetores de filmes, conforme aponta 

Corey e Ochoa (2002).  

Por fim, o prolífico inventor Thomas Edison desenvolveu, com o auxílio do escocês 

William Kennedy Dickson, um aparelho para a visão individual de filmes, chamado 

cinetoscópio; e, do outro lado do Atlântico, os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière 

conseguiram projetar imagens ampliadas numa tela graças ao cinematógrafo, invento equipado 

com um mecanismo de “arrasto” para a película.  

Na apresentação pública de 28 de dezembro de 1895 (considerado o lançamento 

histórico oficial do cinema), no Grand Café, em Paris, o público viu, pela primeira vez, filmes 

como La sortie des ouvriers de l’usine Lumière (A saída dos operários da fábrica Lumière) e 

L’arrivée d’un train en gare (Chegada de um trem à estação), breves testemunhos da vida 

cotidiana, sem contar que jornais da época testemunharam que, nesse último, a própria plateia 

saiu em disparada do cinema ao ver o trem vindo ao encontro deles, uma reação inesperada e 

apropriada para a invenção que, literalmente, transporta as pessoas para outra realidade.  

A partir desse ponto, começou a trajetória da indústria cinematográfica e, sendo o filme 

seu produto principal, surgiram os mais diversos gêneros: o documentário, os filmes de aventura 

ou épicos, os de guerra, terror, ficção científica, político, drama, comédia, musical, suspense, os 

desenhos animados e os marginalizados filmes pornográficos. Esses foram os primeiros passos 

daquilo que viria a ser uma das mais lucrativas e arriscadas indústrias que o homem criou 

(COSTA, 1985; COSTA, 2006).  

Destaca-se, portanto, que não existiu um descobridor único do cinema; todas as 

inovações e invenções que o rodeiam não apareceram repentinamente em um único lugar, mas 

constituem uma conjunção de fatores, resultado do fato de os pesquisadores e inventores 

buscarem mostrar suas realizações em termos de aperfeiçoamento das técnicas fotográficas, da 

invenção do celuloide (que era à base de fotografias, mas com uma consistência flexível o 

suficiente para ser colocado em câmaras e projetores) e da consequente melhoria técnica para 

criar aparelhos de melhor precisão. Pode-se dizer, portanto, que a arte e a indústria do cinema 

são construídas sobre a ilusão ótica e que foi graças à conjunção de várias novas tecnologias e à 

visão de alguns homens de negócios que surgiu o cinema. 

Conforme apresentado no Quadro 4, os principais marcos na indústria do cinema podem 

ser resumidos em 12 períodos, de acordo com as inovações tecnológicas e de comercialização: o 

primeiro período, que vai de 1830 a 1899, marca o início da tecnologia do cinema, baseada na 

ilusão de ótica e na persistência da visão; o segundo período (1900-1909) consiste na expansão 

dos espaços utilizados para a apresentação dos filmes, como é o caso dos denominados 
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nickelodeons (grandes espaços adaptados); o terceiro (década de 1920) é marcado pelo 

surgimento do filme sonoro, que reflete na década seguinte, no desenvolvimento de grandes 

estúdios e grandes produções. As décadas seguintes, de 1940 a 1960, são marcadas pela 

expansão do negócio de cinema, mas, em paralelo, surge um concorrente de peso: a televisão. A 

partir daí, novos concorrentes, como o videocassete, o DVD e a internet, exerceram grandes 

impactos nas bilheterias dos cinemas. 

Verifica-se, assim, que o cinema tem se envolvido, desde o seu surgimento, no século 

XIX, até hoje, no século XXI, com os mais diversos tipos de inovação: a transição do filme 

mudo para o surgimento do som, o uso de película substituindo o inflamável nitrato de prata, os 

filmes em cores, o uso de efeitos de terceira dimensão bem precários até os atuais sistemas que 

estão revolucionando a forma de exibição dos filmes, além da explosão do home theater, que 

leva o cinema para a casa do consumidor, e da internet, que se tornou uma fonte de informações 

e, também, de aquisição de filmes, tanto de forma lícita quanto ilícita (NAIM, 2006).  

Exatamente, essas novas configurações que o cinema está tomando serão discutidas no 

âmbito do cenário brasileiro. 

 

Quadro 4 – Resumo dos principais marcos na indústria cinematográfica. 

Período Principais acontecimentos 

1830-1899 

Muitas pesquisas em torno da ilusão ótica na persistência da visão; surgem novas 

tecnologias e, na efervescente inventividade, destacam-se Thomas Edison e os irmãos 

Lumière, resultando no nascimento do cinema; teatros, feiras e convenções são os 

lugares comuns para a exibição da inovação. 

1900-1909 
O cinema abre caminho por meio dos teatros de revista (vaudeville) e, em 1905, tem 

um aumento gigantesco dos nickelodeons (grandes espaços, depósitos ou armazéns), 

adaptados para passar filmes – o nome vem do valor cobrado: um níquel. 

1910-1919 
Começam a surgir as grandes estrelas do cinema (Mary Pickford, Charlie Chaplin); 

abrem-se os enormes e luxuosos palácios do cinema; estreiam os primeiros longas-

metragens, como o controverso Nascimento de uma nação, de D. W. Griffith. 

1920-1929 

Novas inovações no cinema; durante décadas, Thomas Edison tentou aprimorar a 

tecnologia sonora, mas será a empresa Vitaphone a pioneira no uso; surge o primeiro 

filme sonoro, com a voz de Al Jolson como o Cantor de Jazz. Nesse mesmo período, 

em 1927, começa a entrega dos Oscar da Academia; a Alemanha notabiliza-se com 

seus filmes expressionistas. 

1930-1939 

A era sonora marca, também, a era de ouro de Hollywood, com os grandes musicais e 

a consolidação dos sistemas de grandes estúdios nos Estados Unidos; a invenção que 

vinha sendo estudada desde os primeiros filmes toma forma, em 1933, com um 

desenho da Disney, mas somente em 1939, com E o vento levou, as cores invadem 

definitivamente o cinema. 

1940-1949 

Fase da 2ª Guerra Mundial; não há produção europeia no período (exceto na 

Alemanha, onde o cinema é usado como máquina de propaganda nazista); o cinema é 

utilizado como instrumento patriótico nos Estados Unidos; o ano de 1946 é o mais 

lucrativo em toda a história; nesse período, começa a consolidação de um concorrente 

de peso: a televisão, juntamente ao baby boom americano; o cinema americano não 

recuperou a bilheteria que teve nesse período até o presente momento. 
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Período Principais acontecimentos 

1950-1959 

Todos os filmes são espetáculos coloridos e avanços técnicos, como o cinemascope, 

o cinerama e os filmes em 3D (que só duram esta década), que buscam atrair o 

público cada vez mais fascinado com a televisão; é de 42 milhões o público 

semanal em 1959, metade do que foi durante a 2ª Guerra Mundial; na França, 

surgem diretores, como François Truffault e Ingmar Bergman, que irão 

revolucionar a ótica cinematográfica. 

1960-1969 

Invasão do cinema europeu no mundo; os musicais de Hollywood não têm o 

mesmo apelo; começam a surgir filmes com mais conteúdo adulto e estética 

violenta, como Bonnie e Clyde e A primeira noite de um homem; começam os 

primeiros filmes feitos diretamente para a televisão; os primeiros grandes palácios 

do cinema são fechados e dão lugar a garagens e prédios de escritórios. 

1970-1979 

A arte cinematográfica é revitalizada com novos diretores, que trazem filmes que 

serão conhecidos como blockbusters de verão (período de férias); George Lucas, 

Steven Spielberg e Francis F. Coppola, com Guerra nas estrelas, Tubarão e O 

poderoso chefão, respectivamente, criam o cinema pipoca; surgem os multiplex e 

cineplex (cinemas com muitas salas), para aumentar a lucratividade; começa a 

surgir outro concorrente das salas de cinema: o videocassete, com o lançamento do 

Betamax pela Sony, juntamente à entrada dos canais por assinatura com conteúdos 

exclusivos. 

1980-1989 

Essa é a década dos blockbusters como E.T., Caçadores da arca perdida e Caça-

fantasmas; tanto o videocassete quanto as TVs a cabo popularizam-se e acabam se 

tornando parte da cadeia produtiva do cinema e, com isso, de sua lucratividade; 

aumenta a penetração de Hollywood no mundo; surgem os filmes independentes; o 

cinema no mundo adquire uma nova vitalidade; o primeiro curta animado por 

computação é apresentado ao mundo: Tin Toy, da Pixar. 

1990-1999 

Uma competição acirrada envolve as produções cinematográficas: de um lado, os 

grandes estúdios, com filmes com orçamentos ultrapassando a casa dos US$ 100 

milhões, e, do outro, os estúdios independentes, com filmes modestos, mas que 

cativam a crítica e conseguem se pagar e ter lucro, com uma distribuição 

independente dos grandes estúdios; as vendas e aluguéis de VHS já ultrapassam os 

de tickets de cinema; tem início a era digital, com o surgimento do DVD, uma 

revolução que marcará não só a distribuição de filmes, como também sua exibição. 

2000-2010 

A revolução digital está a todo o vapor em Hollywood; nos primeiros anos, a nova 

mídia do DVD está presente maciçamente nas residências ao redor do mundo e é 

alvo de debates pela facilidade de reprodução, qualidade e, também, possibilidade 

de pirataria; com a grande massificação da internet e com os efeitos da 

globalização, surgem novos meios de distribuição e exibição cinematográfica; os 

home theaters invadem os lares, tirando cada vez mais audiência das salas de 

cinema; o cinema rende-se às animações e filmes digitais; um novo esforço 

inovativo é realizado para atrair o público: o retorno da tecnologia 3D, agora 

amparada por uma tecnologia de imersão, ficando ainda mais profunda a sensação 

de assistir a um filme em salas preparadas para esse novo 3D; o filme Avatar 

consolida o formato, atraindo o público, batendo recordes de bilheteria e dando 

mais lucro aos estúdios, devido ao preço do ingresso diferenciado. 

Fonte: Adaptado de Sadoul (1963), Corey e Ochoa (2002), Costa (2006) e Felinto (2006). 
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3.2 HISTÓRIA DO CINEMA NO BRASIL 

  

No final do século XIX, o Brasil era um país rural, de baixa densidade populacional, 

com fortes traços de dependência tecnológica e econômica. A novidade cinematográfica chegou 

poucos meses após a primeira exibição dos Lumière; em 8 de julho de 1896, apenas sete meses 

depois da histórica exibição dos filmes dos irmãos Lumière, em Paris, realizou-se, no Rio de 

Janeiro, a primeira sessão de cinema no país. Para tanto, como país que importava todos os tipos 

de produtos manufaturados, passou também a importar, praticamente, todos os insumos 

necessários para o desenvolvimento e manutenção de um mercado de cinema, conforme aponta 

Gatti (2008). 

 Um ano depois da primeira exibição no Rio de Janeiro, Paschoal Segreto e José Roberto 

Cunha Salles inauguraram, na Rua do Ouvidor, uma sala permanente. Em 1898, Afonso Segreto 

rodou o primeiro filme brasileiro: algumas cenas da Baía de Guanabara, e, a partir daí, 

seguiram-se pequenos filmes sobre o cotidiano carioca e filmagens de pontos importantes da 

cidade, como o Largo do Machado e a Igreja da Candelária, no estilo dos documentários 

franceses do início do século. 

 Durante dez anos, o cinema brasileiro praticamente inexistiu, devido à precariedade no 

fornecimento de energia elétrica. No entanto, a partir de 1907, com a inauguração da usina de 

Ribeirão das Lages, mais de uma dezena de salas de exibição foi aberta no Rio de Janeiro e em 

São Paulo.  

A comercialização de filmes estrangeiros foi seguida por uma promissora produção 

nacional, sendo que os documentários em curta-metragem abriram caminho para filmes de 

ficção cada vez mais longos. Os estranguladores (1908), de Antônio Leal, baseado em fato 

policial, com cerca de 40 minutos de projeção, é considerado o primeiro filme de ficção 

brasileiro, tendo sido exibido mais de 800 vezes. Aliás, esse filão foi exaustivamente explorado, 

de modo que outros crimes da época foram reconstituídos, em Noivado de sangue, Um drama 

na Tijuca e A mala sinistra. 

 É conveniente lembrar que a cidade de São Paulo de 1890 contava com cerca de 65 mil 

habitantes e ainda era muito próxima de seu embrião rural. A “vida urbana” não ia muito longe 

do Triângulo Central (referido na crônica do início apenas como Triângulo), que era constituído 

pelos arredores das ruas Direita, São Bento e XV de Novembro. Além disso, o ideal 

cosmopolita ainda estava se construindo e não havia saído do papel, porém o centro da cidade já 
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se destacava pelos eventos elitistas e pelas feiras e festas populares, dualidade que começava a 

ganhar uma nova classe: a classe média, os operários das fábricas (SIMÕES, 1990). 

 As duas primeiras décadas de 1900 restringiram o cinema à elite, a quem pertencia o 

hábito de assistir a um filme, um espetáculo de teatro ou dança e, logo em seguida, participar do 

habitual baile. Esses eventos sociais do meio elitista, regados de discussões políticas, criaram o 

embrião dos luxuosos cafés que estariam por vir e que agregariam salas de cinema dali a 

algumas décadas. Entretanto, as feiras populares não ficavam pra trás e espetáculos circenses e 

parques também tinham suas exibições, embora de menor sucesso, fator que estudiosos 

entendem pelo fato de o cinema ainda ser uma novidade estranhada pelas massas, acostumadas 

com poucas diversões eletrônicas (ARAÚJO, 1981; SIMÕES, 1990). 

Na década de 1920, a cidade passou a ter o visual que idealizava. As reformas nas ruas, 

que compreenderam o alargamento das calçadas e a verticalização dos edifícios, refletiram o 

crescimento vertiginoso da população na virada de século, que chegava a mais de 500 mil 

habitantes. É também nessa mesma época que se notará a relação entre o crescimento da 

metrópole e a localização dos cinemas, que deixam de ser itinerantes e passam a ter lugar 

próprio, mas ainda não há um lugar definido na sociedade. A iluminação noturna das ruas foi 

outro fator da melhoria urbana da época que observamos ter certa obediência à acessibilidade 

das salas de cinema, junto aos caminhos dos bondes que começavam a ser instalados. 

No Brasil, a exibição de filmes acompanhou, com certa defasagem, a transformação 

das salas conforme se deu nos Estados Unidos. Em sua origem como divertimento popular, o 

cinema era exibido em cafés-concerto ou circos, como parte de espetáculos de variedades 

(SCHVARZMAN, 2005). Com a sua popularização e a constante evolução urbana, a nascente 

classe média ganhou seu espaço nesse entretenimento, em velhos galpões perto de centros 

industriais, como, por exemplo, no Brás e na Mooca.  

Na década seguinte, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a produção 

cinematográfica americana teve mais um estouro de produção e os investimentos na abertura 

de novas salas na capital não ficaram pra trás. Desde a chegada ao país, foi na mudança entre 

as décadas de 1940 e 1950 que houve um estouro nas inaugurações de novas salas, que 

chegaram a triplicar. Além disso, a aparência das salas já era bem mais próxima às atuais e 

alguns cinemas, como o Marabá e o Gemini, passaram por reformas e ainda estão em 

funcionamento atualmente (GATTI, 2008; CONRADO; PRADO, 2010). 

Esse crescimento espantoso não foi somente no número de salas; a década também 

celebrou avanços tecnológicos, como a chegada das maiores telas do mundo e da tecnologia 

de terceira dimensão (conhecida como cinema 3D). Também, existiam salas que exibiam o 
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filme como uma pré-estreia, com estruturas arquitetônicas dignas de palácios. Todas essas 

inovações tornaram conhecido o nome Cinelândia Paulistana, quando não temos mais 

divisões tão gritantes entres as salas de bairro e as de centro. Assim, depois de 20 anos, o 

cinema paulista encontrou o seu ápice; nunca antes as salas tinham recebido público tão 

numeroso, reformas tornaram as entradas cada vez mais imponentes, tomando a calçada, e o 

cinema, finalmente, passou a ser um programa familiar. O crescimento do cinema, 

obviamente, acompanhou o crescimento constante da cidade, em ritmos diferentes e 

eventualmente; no entanto, o cinema não pode mais alcançar a grandeza de São Paulo. 

Já nas décadas de 1960 e 1970, entraram em ação os planos de definição do Centro 

Novo e reformas ainda mais modernizadoras, e, junto a uma mudança de hábitos, e outras 

variáveis sociais, dos moradores paulistas, as salas de bairro foram perdendo lugar na gigante 

metrópole paulistana. 

 Entre 1970 e 1985, as grandes salas de rua passaram por uma grande especulação 

imobiliária, que assolou o país, e a exibição de filmes – o cinema – na cidade passou por uma 

transformação definitiva. As grandes e tradicionais salas que não fecharam, ironicamente, 

viraram cinemas eróticos, igrejas evangélicas, estacionamentos etc.; o Centro Velho viu os 

tradicionais Dom José e Central virarem exibidores de filmes adultos de baixa renda e as salas 

de bairro, como a Tóquio (marca registrada de filmes japoneses para imigrantes), na 

Liberdade, virou igreja evangélica (GATTI, 2008; CONRADO; PRADO, 2010). 

Enquanto isso, expandiu-se pela cidade a supremacia multiplex, que substituiu a 

maioria das salas de rua por salas em shopping centers, motivo de revolta para o público mais 

tradicional, que viu suas próprias salas cults rendidas aos grandes nomes do ramo. Mesmo a 

tentativa de sobrevivência de salas, como o Belas Artes, na Consolação, e o Espaço de 

Cinema, na Augusta, devido ao vínculo com projetos culturais dos bancos HSBC e Unibanco, 

respectivamente, não foi totalmente desprovida de riscos, de modo que o Cine Belas Artes 

teve, depois de muita luta, seu fim decretado em 2011.  

Logo, restou aos shopping centers abrigar cinemas com várias salas, perdendo, no 

entanto, todo o ar clássico de hábito cinéfilo e voltando a ser, assim como em sua origem, 

apenas parte da atração da população paulista, que, em sua maioria, não conhece clubes de 

cinema e filmes alternativos (GATTI, 2008; CONRADO; PRADO, 2010). 
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3.3 CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 

Como mostra a Figura 3, existem três etapas do processo produtivo cinematográfico: (1) 

produção; (2) distribuição; e (3) exibição. Em cada etapa da cadeia produtiva, observam-se 

distintas modalidades de produção e exibição, tais como: (a) cinema e salas de cinema; (b) 

vídeo e locadoras; (c) televisão paga ou aberta; e (d) multimídia em geral. 

  

 

Figura 3 – Cadeia produtiva da indústria cinematográfica. 

Fonte: Adaptado de Matta (2010, p. 39). 

 

Na etapa de produção, as produtoras ou estúdios são responsáveis pela produção e 

criação dos filmes, o que inclui as etapas de pré-produção: contratação do diretor, dos atores, da 

equipe técnica, a locação, ou seja, onde o filme será filmado, a equipe de efeitos especiais etc. 

Daí começa a produção do filme, que dura algumas semanas ou até anos, como foi o caso de O 

senhor dos anéis (sem considerar a pós-produção).  

A última etapa é a pós-produção, que inclui montagem ou edição (unir as diferentes 

cenas filmadas, para obter uma ordem narrativa preestabelecida no roteiro), sonorização (pôr, 

no filme, diálogos, ruídos e música, gravados anteriormente, durante ou após as tomadas de 

imagem) e efeitos especiais (no mais recente filme de Steven Spielberg, a produção foi de um 

mês e a pós-produção será de alguns anos, só de efeitos especiais). Concluído o negativo do 

filme, são feitas várias cópias, comercializadas por uma companhia distribuidora (2), que pode 

pertencer ao mesmo grupo da produtora ou possuir essa única tarefa. Ela encarrega-se de alugar 
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o produto, por meio de um representante comercial, para exibição (3) em salas de cinema, 

vídeos, televisão e multimídia, obedecendo a um critério de tempo conhecido como janela – 

conforme Figura 4 –, acompanhado do material publicitário (que é, atualmente, um dos grandes 

investimentos da indústria cinematográfica), repartindo-se as rendas entre produtor, distribuidor 

e exibidor, segundo conveniências e normas comerciais que variam em cada país. 

Após a exibição nos cinemas (a), os agentes das distribuidoras realizam a 

comercialização para o mercado de home video (b), que é composto por dois mercados: o 

primeiro é chamado sell-through, no qual as vendas são direcionadas para o varejo, ou seja, os 

filmes em DVD e Blu-ray são comercializados para os magazines (hipermercados, lojas 

especializadas etc.) e disponibilizados para a venda aos consumidores finais; o segundo 

mercado, objeto deste estudo, é direcionado para a locação – rental – e comercializado 

(geralmente, antes da venda para sell-through) exclusivamente para as videolocadoras. Os 

pedidos de compra realizados pelo mercado de home video são feitos aos representantes, que 

repassam para as distribuidoras e, assim, são feitos os pedidos para o fabricante, responsável 

pela mídia, embalagem, gravação, replicação, masterização, tradução, colocação de legendas, 

estampa e distribuição direta aos clientes. 

Obedecendo ao critério da janela de exibição, os filmes começam a ser exibidos (c) no 

pay-per-view das TVs por assinatura, depois na própria grade de programação das TVs por 

assinatura e, finalmente, são lançados após alguns meses, até mesmos anos, na TV aberta. Com 

os novos canais multimídia (d) – jogos, video on demand, streaming –, o cinema notou que, 

muitas vezes, existe a possibilidade de que tais janelas de exibição sejam modificadas de acordo 

com os planos de marketing do filme. 

 

 

Figura 4 – Fluxo de exibição de um filme. 

Fonte: Freitas (2004, p. 16). 

 

De acordo com a Figura 4, os filmes são lançados e exibidos nas salas de cinema, assim 

como alguns deles (megaproduções) também são lançados simultaneamente na versão em 

games, e, após alguns meses (Janela 1) – em média seis meses –, o filme é comercializado para 

o mercado de home video (rental e sell-through). Ressalte-se que a Janela 1 tende a sofrer uma 

redução cada vez maior, ou seja, o tempo entre a exibição dos filmes nos cinemas e o seu 
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lançamento no mercado de home video (item 2.4) tende a ser cada vez menor. Além disso, no 

Brasil, a comercialização para o mercado de home video é realizada, inicial e exclusivamente, 

para o mercado rental; depois (janela de três meses, em média), o filme é comercializado para o 

consumidor final, por meio dos magazines (sell-through), dependendo das políticas adotadas 

pelas produtoras. 

A Janela 2, por sua vez, é caracterizada pelo período entre o lançamento dos filmes no 

mercado de home video e sua disponibilização em pay-per-view (opção disponível para os que 

possuem TVs por assinatura ou a cabo). Em seguida, o filme é disponibilizado para a TV paga 

(TV por assinatura ou a cabo), após a Janela 3, e, por último, após a Janela 4 (normalmente, 

com período superior a um ano ou mais), o filme é lançado em TV aberta. 

 

3.4 POPULAÇÃO DE SALAS DE CINEMA 

 

De acordo com referencial teórico de ecologia organizacional, a configuração de um 

sistema organizacional envolve vários níveis hierárquicos (comunidade, população, forma 

organizacional, grupos de trabalho e rotinas). Como se pode observar no Quadro 5, na indústria 

cinematográfica, no nível da comunidade encontram-se várias atividades da cadeia produtiva, 

desde empresas produtoras de filme a distribuidoras e exibidoras. Nessa última etapa, encontra-

se a população específica de salas de cinema, a qual apresenta diferenças (grupos politéticos), 

em função de diferentes composições das dimensões da forma organizacional (espaço físico, 

tecnologia de exibição, localização etc.).  

 

Quadro 5 – Visão ecológica da indústria cinematográfica. 

Ecologia Indústria cinematográfica Métrica 

Comunidade: um grupo de populações 

organizacionais que coevoluem, 

conectadas e integradas por uma rede de 

interdependência comensalística e 

simbiótica (McKELVEY, 1982). 

Salas de cinema, televisão (a 

cabo, aberta), vídeo (DVD, Blu-

ray, locação e venda) e 

multimídia (home teathers, 

internet). 

Número de salas de cinema, 

quantidade de home theaters 

vendidos, aparelhos de Blu-ray e 

DVD, usuários de internet e de 

televisão a cabo. 

População: são específicas formas 

organizacionais em determinado tempo 

e espaço; conjunto de organizações com 

uma determinada forma (HANNAN; 

FREEMAN, 1987). 

Salas de cinema únicas na região 

central, salas de cinema de 

bairros, multiplex de shopping 

centers, salas de cinema em 

bibliotecas e órgãos públicos. 

Números dos diferentes tipos de 

salas de cinema. 

Forma organizacional: análoga a 

espécies na biologia; sumariza as 

propriedades centrais que fazem um 

conjunto de organizações similares 

(CARROLL; HANNAN, 1995). 

Lugares para exibição de filmes, 

com o uso de tecnologia 

cinematográfica. 

Características das salas de 

cinema. 
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Conforme apresentado no histórico da indústria do cinema, a forma de exibição 

apresentou várias mudanças ao longo da evolução da indústria cinematográfica e, com o avanço 

nas tecnologias de armazenamento da informação, verifica-se o surgimento de novas atividades, 

que passam a fazer parte da cadeia produtiva cinematográfica e que se tornam fortes 

concorrentes das salas de cinema. 

O primeiro grande concorrente das salas de cinema foi a televisão, surgida nos anos 

1940 e que, nos anos 1950, viria a ser a coqueluche da crescente classe média, tirando boa parte 

do público das salas de cinema. Isso fez com que o cinema voltasse seus olhos, ou melhor, suas 

câmeras, para esse crescente mercado e começasse, além de exibir os filmes na TV, a fazer 

filmes diretamente para esse novo meio de exibição, buscando criar canais exclusivos e fazendo 

com que o público pagasse por eles de forma diferenciada (COREY; OCHOA, 2002).  

 Nos anos 1970, surgiu uma inovação incremental à televisão: o videocassete (c), que 

permitia ao usuário assistir a filmes no momento que lhe convinha e, ainda, gravar os programas 

preferidos da televisão. Surgiu, assim, com o videocassete, um novo mercado: o das 

videolocadoras, o que retirou ainda mais o público das salas de cinema, pois, agora, podia 

desfrutar da sensação de assistir a um filme no conforto da residência, no momento que 

desejasse (COREY; OCHOA, 2002). Mais uma vez, o cinema absorveu esse novo segmento, 

distribuindo filmes agora não só para a televisão aberta e a cabo, mas também para o aluguel e 

venda nas videolocadoras; com isso, diminuindo a sua perda de público nas salas de cinema. 

Por fim, no começo dos anos 1990, começou a revolução digital, com todo o suporte 

multimídia (d), surgindo o DVD, em que a forma de gravação de informações é totalmente 

digital; assim, os filmes passaram a ter melhor qualidade, com uma grande facilidade para 

armazenamento. Essa nova inovação substituiu as fitas VHS dos videocassetes e estes foram 

substituídos pelos aparelhos de DVD. Ainda no mesmo período, os computadores começaram a 

se tornar gradativamente um elemento essencial na vida do cidadão e, junto a eles, o acesso à 

rede mundial de computadores – a internet. 

Essas mudanças trouxeram novas janelas de exibição para o cinema. Primeiramente, 

com a venda e aluguel de DVDs, que, atualmente, estão sendo substituídos pelos Blu-rays, com 

maior capacidade de armazenamento e qualidade de imagem; nesse ponto, os usuários 

começaram a usufruir ainda mais do cinema em sua própria casa, com aparelhos de som e 

imagem conhecidos como home theaters. Em seguida, com a entrada dos computadores, que, 

conectados à internet, possibilitaram a distribuição de filmes conhecidos como videos on 

demand, além da possibilidade de criar todo um mercado de entretenimento voltado para o 

mercado multimídia, como games, softwares, trailers e outros incrementos relacionados aos 
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filmes que o cinema produz (FELINTO, 2006; CURRAH, 2006; NUDELIMAN; PFEIFFER, 

2010; MASSAROLO; ALVARENGA, 2010). 

Entretanto, essa revolução digital também trouxe uma crescente indústria da ilegalidade, 

na qual DVDs são copiados com uma facilidade espantosa e vendidos por preços ínfimos ou, 

simplesmente, “baixados” pela internet, em sites que copiam e distribuem os filmes; isso, de 

certo modo, impactou o cinema em seus lucros (NAIM, 2006). 

 Essas mudanças podem ser analisadas a partir de vários recortes no que se refere às 

dimensões da forma organizacional. Para exemplificar, o Quadro 6, a seguir, mostra a 

operacionalização de algumas das dimensões da forma organizacional previstas na perspectiva 

ecológica, a partir dos dados levantados sobre as salas de cinema na cidade de São Paulo. 

Foram selecionadas três dimensões, do ponto de vista conceitual: design, tecnologia e 

estratégia de mercado. O design e a tecnologia referem-se às dimensões da forma na perspectiva 

interna da organização (blueprint); já a estratégia de mercado, que consiste no tipo de cliente, 

refere-se à dimensão do nicho de mercado. Ainda, a dimensão design pode ser operacionalizada 

a partir do espaço físico (salão, teatro, sala de cinema, multiplex) e a dimensão tecnologia inclui 

o tipo de projeção utilizado (cinematógrafo, 35 mm, som e imagem digitais, 3D) e os padrões de 

projeção (cinema mudo, cinema sonoro e cinema digital). Por fim, a dimensão estratégia de 

mercado abarca a localização de exibição (bairro, centro, shopping center). 

 

Quadro 6 – Dimensão conceitual e operacional da forma organizacional. 

Dimensão conceitual Dimensão operacional 

Design: arquitetura ou espaço físico para realização das 

rotinas 

Tipo de espaço físico (salão, teatro, sala de cinema, 

multiplex). 

Tecnologia: codificada em capital investido, 

infraestrutura e habilidades e conhecimento dos 

empregados. 

Sistema de projeção utilizado (cinematógrafo, 35 mm, 

som e imagem digitais, 3D) e padrão tecnológico 

adotado (cinema mudo, cinema sonoro, cinema digital). 

Estratégia de mercado: tipo de clientes ou 

consumidores aos quais a organização está orientada e 

maneira como consegue recursos do ambiente. 

Localização de exibição (bairro, centro, shopping 

center). 

 

No item 4, a seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos para a 

construção do banco de dados, bem como a análise estatística. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

O objetivo desta pesquisa é uma descrição das mudanças ocorridas nas dimensões da 

forma organizacional da população das salas de cinema. Nesse sentido, a abordagem de 

pesquisa adotada é quantitativa, em função do levantamento histórico e do tratamento da base 

de dados, e, ao mesmo tempo, qualitativa, devido ao uso de imagens para ilustrar e comentar a 

base de dados. 

Chandler (1984) afirma que, por meio de dados históricos, é possível descrever as 

mudanças que ocorrem em uma dada indústria ao longo do tempo. Por meio das fontes 

históricas, adquire-se uma visão extensa das mudanças na forma organizacional, bem como 

das estratégias utilizadas pelas organizações na busca pela sobrevivência, seja adotando uma 

nova tecnologia ou descobrindo um novo nicho no ramo em que competem. Essas 

informações não são apenas dados quantitativos, mas também relatórios, imagens do espaço 

físico, tecnologia empregada, relatos pessoais, ou seja, materiais que ilustram o fenômeno 

estudado.  

O autor reconhece essa forma de pesquisa como sendo, principalmente, de história 

econômica, empregada por trabalhos que analisam a evolução da sociedade industrial. 

Freeman e Soete (2008), por exemplo, em um exaustivo trabalho sobre a inovação industrial, 

apresentam as melhorias industriais desde o século XVIII até o fim do século XX. Por meio 

do que os autores denominam pesquisa histórica descritiva, fazendo uso de gráficos e tabelas 

por período histórico, são apresentadas as ondas de progresso técnico ocorridas na Inglaterra e 

Estados Unidos em vários setores, como o do aço, em função das inovações introduzidas pelo 

uso da eletricidade.  

Ainda, Chandler (1984) observa que um trabalho histórico pode caminhar juntamente 

a estudos de cunho social, como no caso da administração. Ao ter os dados que respondam a 

perguntas de como, quando ou onde ocorreram as mudanças que viriam a transformar 

aspectos da indústria, tais fatos históricos provenientes de relatos, informações sobre as 

organizações e mudanças nas formas das entidades trazem uma contribuição única para o 

entendimento da direção urbana, tecnológica e industrial do mundo moderno. 

Nesse contexto, este estudo não empregou uma amostra da população das salas de 

cinema da cidade de São Paulo, mas sim a população completa de salas de cinema desde o seu 

surgimento, no fim do século XIX, com o aparecimento das primeiras máquinas de projeção 
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cinematográfica, até os dias atuais, com os multiplex e as novas formas de projeção, mais 

precisamente, o período de 1890 até abril de 2011; logo, os dados não foram coletados num 

dado período do tempo, mas foi feito um estudo longitudinal, buscando esgotar os dados no 

decorrer do tempo. Como resultado, obteve-se um censo, que consolidou todos os elementos 

da população de salas de cinema que surgiram e desapareceram na cidade de São Paulo.  

O estudo fez uso de dados de origem secundária, que, conforme afirma Sekaran (2000), 

são indispensáveis para muitas pesquisas organizacionais e, geralmente, coletados por outras 

pessoas que não o pesquisador envolvido no projeto. Neste caso, a tecnologia possibilitou a 

aquisição de dados secundários com mais rapidez e com acessibilidade ao maior número de 

pesquisadores possível, uma vez que há um grande potencial de diversas fontes de dados 

secundários, tanto internas quanto externas à organização, que podem ser acessadas por meio de 

computadores (internet), publicações oficiais, livros, periódicos, publicações de indicadores 

econômicos governamentais, dados do censo, relatórios das companhias e informações de 

bancos de dados disponíveis ao público. 

O estudo quantitativo por meio de dados secundários permite a redução de custo e 

tempo para a obtenção das informações e possibilita uma replicação por parte de outros 

pesquisadores; consequentemente, há a capacidade de validar a estabilidade das mensurações 

empregadas e, com isso, verificar a confiabilidade dos dados (CRESWELL, 2007).  

Blaikie (2003) afirma que dados quantitativos são dados transformados em números 

imediatamente depois de serem recolhidos ou antes da análise, permanecendo como número 

durante a análise. Entretanto, deve-se pontuar que os dados levantados neste estudo são 

também qualitativos, pois, conforme observado por Chandler (1984), a investigação histórica 

consiste também do uso de outras informações históricas, como imagens e relatórios.  

Creswell (2007) destaca que a pesquisa qualitativa faz uso de dados de texto e de 

imagem, obtidos em jornais ou sites específicos com dados disponíveis ao público. Já 

conforme Flick (2004), por meio de fotografias, é possível reconstruir processos históricos; 

para tanto, as fotos não são produzidas, mas fotos existentes são analisadas quanto à relação 

geral com o período fotografado, de modo que as análises precisam ser estritamente 

sequenciais, ou seja, seguir o curso temporal dos eventos. 

 O uso das fotografias permite um compartilhamento da realidade e, como no caso das 

salas de cinema, uma descrição do desenvolvimento dos espaços físicos e dos tipos 

tecnológicos, uma vez que são imagens que descrevem as mudanças na arquitetura das salas 

de cinema no decorrer da história e os diversos tipos de tecnologia, permitindo uma visão 

mais extensa do fenômeno histórico e uma comparação das mudanças pelas quais passaram as 
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salas de cinema. Como grande parte do estudo foi feito com base em jornal, foi possível 

identificar também as mudanças que ocorreram através dos relatos no próprio jornal, como o 

número de salas de projeção em um mesmo cinema, o tipo de projeção empregado e o número 

de poltronas.  

Ressalte-se ainda que, com a metodologia empregada, temos a possibilidade de realizar 

um diagnóstico até mesmo generalista, pois os meios empregados para esse setor da indústria 

cinematográfica podem ser utilizados para outras cidades e, até mesmo, para o país ou outros 

países. 

O processo para a coleta dos dados e seus critérios de confiabilidade, bem como as 

fontes utilizadas, são descritos a seguir, para que sejam utilizados para outros pesquisadores 

com o mesmo interesse.   

 

4.1 ESTRATÉGIA DE COLETA E CRIAÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

Para o estudo aqui proposto, foi necessária a criação de uma base dados que compilasse 

as informações de várias fontes, desde livros a sites especializados sobre o assunto, pois, com o 

advento da internet, começaram a surgir sites com as mais diferentes preocupações em relação à 

arte, cultura e entretenimento e, entre eles, começaram a surgir os chamados blogs, com forma 

mais simples e sem o apuro técnico que é necessário para um site, como um diário em que são 

registrados depoimentos do usuário e colocadas informações para que as pessoas que têm 

afinidade com um determinado assunto possam acessá-las e se comunicar com outros leitores 

com a mesma afinidade. 

No levantamento de dados sobre salas de cinema, a primeira fonte de informações para 

pesquisa foi um blog conhecido como Salas de cinema de São Paulo, de autoria de Antonio 

Ricardo Soriano. Com o início do projeto, notou-se que as informações que o blog continha 

eram, em sua maioria, oriundas de dois livros que tratam do assunto dos espaços 

cinematográficos de São Paulo; o primeiro, e o mais pioneiro, é Salões, circos e cinemas de São 

Paulo, cujo autor é Vicente de Paula Araújo. Nesse livro, foi feito um levantamento histórico 

pioneiro do que era o entretenimento em São Paulo no final do século XIX e início do século 

XX, de forma precisa, de 1898 até 1914, período em que tiveram início as primeiras 

apresentações cinematográficas, não só na cidade de São Paulo como no Brasil.  

Com o uso de jornais, revistas e outros documentos da época, pesquisados nas 

hemerotecas das grandes bibliotecas de São Paulo e em órgãos públicos da cidade, Araújo 
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(1981) conseguiu realizar um levantamento das primeiras épocas do entretenimento e do cinema 

em São Paulo, com anúncios, tipos de aparelhos, exibições em feiras, lojas de departamento, 

teatros de revista, circos e lugares em que, como vimos, foram realizadas as primeiras 

apresentações públicas da invenção cinematográfica.  

O livro de Araújo registra o nascimento das primeiras salas de cinema e suas diversas 

formas (salões, teatros, bares, circos, ao ar livre), bem como as salas de cinema fixas, ou seja, 

como o cinema conseguia atrair multidões para exibição dos primeiros filmes de uma indústria 

em nascimento. Por tratar das origens do cinema, encerra o levantamento de dados no início da 

Primeira Guerra Mundial, em 1914. 

O segundo livro base é Salas de cinema em São Paulo, de autoria de Inimá Simões, que 

foi patrocinado pela Secretaria Municipal de São Paulo e é um registro das primeiras salas de 

cinema, passando pelo auge da Cinelândia, a decadência e fim de algumas salas e a 

revitalização de outras. Foi lançado em 1990 e tem registros até essa data, contando com 

informes das datas de fundação e fechamento de cada sala, inclusive a quantidade de cadeiras 

das salas e os tipos de projetores utilizados. 

A base de informações contida no blog Salas de cinema de São Paulo inclui: o nome do 

cinema e, em sua maioria, o endereço, a data de fundação, o tipo de aparelho de projeção 

utilizado (cinematógrafo, 35 mm, cinemascope, cinerama, projeção digital, 3D etc.), o tipo de 

espaço de projeção (salão, teatro, circo, sala de cinema, autocine, cineteatro, barracão etc.), um 

pouco da história do espaço de exibição e algumas fotos, mas, em muitos registros, não há a 

data de fechamento ou encerramento das atividades ou somente uma data aproximada de 

fechamento ou funcionamento em determinada década do século XX. O blog, até o momento, 

continua sendo atualizado, contando com a ajuda em rede de pessoas que se preocupam com a 

história de São Paulo ou por gosto pessoal, saudosismo e motivos acadêmicos. 

Os dados faltantes no início apontavam um empecilho para a pesquisa, principalmente 

em decorrência da data mais precisa de abertura e fechamento, uma das variáveis críticas para a 

visualização do fenômeno. Além disso, os dados mais críticos eram do início das primeiras 

projeções cinematográficas na cidade de São Paulo – a era do cinema mudo. Nesse contexto, 

uma fonte pensada como de grande ajuda para cobrir as lacunas dos primeiros anos do cinema 

foi o Arquivo Histórico de São Paulo (2011), pois, no livro de Araújo (1981), os dados de 

fechamento também não foram cobertos.  

A intenção de buscar as informações faltantes no Arquivo Histórico municipal tornou-se 

uma surpresa ao saber que o órgão público, em uma pesquisa coordenada pelo historiador José 

Inácio de Melo Souza, colocou à disposição uma ferramenta de pesquisa na internet sobre os 
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espaços em que houve projeções cinematográficas na cidade de São Paulo durante o período do 

cinema mudo. Esse espaço de tempo da história do cinema começou, em São Paulo, com a 

exibição do invento kinetoscópio, ainda de projeção individual, seguindo até 1929, ano em que 

surgem na cidade os processos de sonorização em disputa no mercado: o vitaphone e o 

movietone, também conhecidos como talkies. 

Entre as informações, estão os locais de projeção (casas particulares, armazéns, 

barracões, circos, teatros e cinemas), na época chamados cinematógrafos, em decorrência do 

aparelho utilizado, os nomes das salas, o número de salas em um espaço (1 ou 2 espaços de 

exibição no mesmo endereço), os endereços, com os nomes do bairro na época, e as datas de 

abertura e encerramento das atividades. A pesquisa feita pelo Arquivo Histórico de São Paulo 

(2011) usou como base o livro de Araújo (1981) e compilou as informações até o início do 

cinema sonoro.  

Com essas informações, o final do século XIX e as três primeiras décadas do século XX 

dos espaços cinematográficos de São Paulo ficaram completos. A partir da década de 1930 até 

os dias atuais, o blog Salas de cinema de São Paulo, por mais informações que possua, não tem 

todas as variáveis necessárias, principalmente a data de encerramento. Assim, uma nova busca 

levou a outros sites que permitem visualizar a história dos cinemas de São Paulo, como o 

Almanack Paulistano, que possibilitou o acesso acerca de mais informações complementares 

sobre as salas de cinema. Outro blog utilizado foi o Cine Malfada, que, além de trazer várias 

informações que completaram os dados faltantes, com foco nos cinemas de São Paulo nos anos 

1960, trouxe mais salas de cinema que não se encontravam no blog Salas de cinema de São 

Paulo, nem no Almanack Paulistano. 

Infelizmente, o problema do encerramento e a confirmação da existência de tais cinemas 

do início do cinema sonoro ainda persistiam no início do projeto. Houve, então, a necessidade 

de realizar uma busca nas hemerotecas de São Paulo, como o Centro Cultural São Paulo, que 

possui os microfilmes de vários anos dos jornais que circulam em São Paulo; no entanto, a 

manipulação de microfilmes despende um bom tempo, que inviabilizaria o prazo do projeto. Tal 

problema só veio a ser solucionado quando o jornal Folha de São Paulo, no início de 2011, 

colocou seu arquivo histórico on-line para consulta gratuita, na íntegra e por período 

determinado, abrangendo desde o seu surgimento, na década de 1920, até os dias atuais.  

Carroll (1985), no seu trabalho sobre os nichos organizacionais, fala da importância dos 

jornais. Segundo o autor, os jornais são ricos em dados históricos, por terem periodicidade e 

serem impressos para grande circulação, além de manterem registros que documentam datas e 

locais de onde foram publicados, possibilitando que os registros sejam preservados e 
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republicados por editoras e órgãos públicos. Muitos historiadores vêm utilizando tais registros 

há muitos anos e fazendo vários estudos sobre esses dados. 

No caso desta pesquisa, tais informações foram preciosas, pois, desde os anos 1920 até 

os dias atuais, a Folha de São Paulo (que, até os anos 1960, tinha os nomes Folha da Manhã e 

Folha da Noite) mantém uma sessão com os filmes que estão passando nos cinemas. 

As informações de fechamento ou encerramento e alguns casos de inauguração foram 

extraídas por meio de busca do nome do cinema ano a ano, até o momento em que era 

informado no próprio jornal que o cinema havia sido fechado.  Em outros casos, verificava-se 

até o momento em que a última sessão de cinema era informada e, caso não se verificasse mais 

existência de nenhum informe sobre o cinema no jornal, aquele momento era considerado a data 

de fechamento.  

Em ambos os casos, era localizado o dia, o mês e o ano em que se encerraram as 

atividades do cinema, sendo que, em todos os casos, o período de encerramento bateu com as 

informações preliminares que os blogs e sites informavam; por exemplo, nos blogs e sites, era 

informado que o cinema fechou por volta do final dos anos 1960 e, geralmente, essa data 

correspondia à do jornal, somente com mais precisão. O mesmo procedimento foi efetuado em 

relação à inauguração do cinema, quando necessário. 

Além da informação de encerramento, foi possível identificar outros cinemas na cidade 

de São Paulo que não estavam registrados em nenhuma fonte anteriormente pesquisada. Foi 

também por meio do jornal que a localização dos cinemas foi padronizada. Nesse sentido, os 

nomes „centro‟, „bairro‟ e „shopping‟ são padrões de localização dos nichos em que os cinemas 

atuavam e atuam, sendo que, por meio do jornal, foi possível verificar o surgimento das 

localizações no decorrer da história. 

Em resumo, o banco de dados foi construído por meio de fontes como blogs e sites 

dedicados a salas de cinema, dois livros sobre salas de cinema, o Arquivo Histórico de São 

Paulo (2011), com as bases de 1890 até 1929, e o acervo da Folha de São Paulo, de 1920 até os 

dias atuais.  

Levando em consideração os dados em termos percentuais, 77% dos registros foram 

encontrados no blog Salas de Cinema de São Paulo e os 23% restantes foram, em grande parte, 

retirados do site do Arquivo Histórico de São Paulo, do acervo da Folha de São Paulo e blog 

Cine Mafalda (2010). Os dados de fechamento e, em alguns casos, de inauguração e o tipo de 

espaço físico até 1929 foram extraídos do site do Arquivo Histórico e, de 1930 até os dias 

atuais, 78% dos dados de fechamento foram provenientes do acervo do jornal Folha de São 

Paulo. 
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A partir desse levantamento, foi possível realizar um censo das salas de cinema de São 

Paulo, com as seguintes variáveis: data de inauguração e fechamento, nome da sala de cinema, 

localização com endereço (bairro, centro, shopping), tipo de espaço físico (salão, barracão, 

teatro, cineteatro, multiplex, ar livre etc.), número de salas por endereço e, na maioria das salas, 

o número de poltronas. 

Uma ponderação adicional refere-se aos locais de exibição, ou seja, o endereço onde 

estava situado o cinema. Sabe-se que, em um mesmo espaço, principalmente quando se trata de 

shopping centers, pode haver mais de uma sala de cinema (e, atualmente, é esse o critério 

utilizado para contar o número de salas de cinema em uma região quando são feitos estudos 

estatísticos). Nesse sentido, assim como um local pode ter apenas uma só sala, ele pode vir a ter 

mais conforme sua capacidade de mudança organizacional; um exemplo é o cinema Marabá, 

cuja forma organizacional, durante anos, foi de uma simples sala de cinema e, atualmente, é o 

único multiplex no centro de São Paulo, com cinco salas de exibição. 

Uma vez que o estudo trata de mudanças na forma organizacional no serviço de exibição 

de filmes, utilizar como critério o endereço foi útil para analisar essas mudanças; tal critério 

também é justificado pelo próprio nome da sala de cinema que a caracteriza, pois, 

independentemente se há uma ou mais salas no mesmo local, a sala de cinema é conhecida, 

geralmente, pelo seu nome. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO DE SALAS DE CINEMA  

  

Pelas perspectivas teóricas apresentadas, principalmente a ecológica e a evolucionária, 

um dos aspectos que fazem analogia com a biologia é o ciclo de vida, que é aplicado em relação 

às organizações estudadas. Entretanto, como já mencionado, a analogia com a biologia não é 

absoluta, pois enquanto, na biologia, as informações são transmitidas geneticamente, na visão 

organizacional o processo de hereditariedade é muito mais complexo, envolvendo processos de 

nascimento, crescimento, morte, permanência, aquisições etc. (FREEMAN; HANNAN, 1983; 

BAUM; RAO, 2004). 

Conforme apresentado no Gráfico 1, a evolução demográfica da população de salas de 

cinema da cidade de São Paulo (saldo de surgimento e desaparecimento de salas) inicia-se no 

ano de 1890, quando surgiu o primeiro local para a realização de exibições do que virá a ser 

chamado cinema. Essa data não corresponde ao surgimento do cinematógrafo, em 1896, pois 

antes dele já existiam exibições de imagens em movimento, com aparelhos como o 

kinetoscópio, que nada mais são do que os primórdios da vindoura indústria; por isso, foi 

melhor fixar esta data como inicial, a qual corresponde à data de inauguração do ambiente no 

qual foram instaladas as primeiras máquinas, que dariam origem às primeiras salas de exibição 

cinematográfica, seguindo-se o surgimento dos demais espaços de exibição. O uso da palavra 

„sala de cinema‟ é o mais comum e usual, mas, como será mostrado, a denominação é devida à 

grande propagação dessa forma organizacional durante um longo período, até o ano de 2011. 

Identificamos, no decorrer da evolução dos espaços de exibição, um total de 471 salas 

de cinema (considerando o multiplex uma sala de exibição), sendo que 1964 é o ano no qual há 

o maior número de locais de cinema na cidade de São Paulo – um total de 184 – e, atualmente 

(2011), há um total de 71 locais de exibição em atividade, ou seja, uma diminuição de mais de 

60%. 
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Gráfico 1 – Evolução demográfica das salas de cinema na cidade de São Paulo (1890-2011). 

 

No decorrer da evolução demográfica, quatro pontos destacam-se no sentido de 

marcarem mudanças na trajetória da linha demográfica das salas, desde as primeiras exibições. 

A seta 1, que aponta uma interrupção da trajetória de crescimento no início do século XX, 

corresponde à primeira ação institucional, feita em 1916, que obrigava os cinemas paulistanos a 

adotarem determinadas normas de segurança e terem uma planta do cinema em formato 

aprovado pela prefeitura, adequado ao que, na época, era conhecido como exibição de 

cinematógrafo (as próprias salas de cinema eram chamadas cinematógrafos). Nesse mesmo 

período, começou a ocorrer uma crise, com a falta de filmes para exibição, o que levou alguns 

“cinematógrafos” a fecharem as suas portas. 

A seta 2 corresponde à primeira mudança tecnológica na indústria, quando começou a 

surgir o cinema sonoro, o que revolucionou não só os filmes, mas a maneira como eram 

exibidos, como será visto nos próximos itens. Dentro do intervalo de 1930, quando o cinema 

sonoro entrou com toda a força, até 1964, data em que foi identificado o maior número de 

cinemas em São Paulo, houve um crescimento ininterrupto de 42 espaços, em 1930, para 184, 

em 1964, uma variação positiva de 338%; em resumo, durante esses 34 anos, surgiram quase 4 

salas por ano, em média. 

Já a seta 3 corresponde à reversão na mais forte trajetória de crescimento já ocorrida no 

cinema. Durante os mais de cem anos de história, o cinema não presenciaria tal decrescimento; 

de 1965 a 1994, houve uma queda de 182 espaços de exibição para 62 salas, ou seja, uma 

variação negativa de 66%. Logo, pode-se dizer que, no período, fechavam, em média, 4 espaços 

por ano. 
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 Depois de anos sendo a indústria número um em termos de entretenimento, começou a 

surgir um concorrente de peso, a televisão. Assim, em 1950, com a chegada dos primeiros 

aparelhos em solo brasileiro, o cinema começou a perder parte do seu encanto e, também, do 

seu público. Na verdade, as salas de cinema na cidade de São Paulo entraram em decadência 

não só em virtude da televisão, mas pela falta de investimento em melhorias, como a compra de 

novas máquinas para exibir filmes. Assim, restaram poucos cinemas de bairro e muitos dos 

cinemas do centro de São Paulo chegaram ao fundo do poço em termos de estrutura, segurança 

e conforto; além disso, o público abandonou cada vez mais os cinemas de rua (SIMÕES, 1990; 

SILVA, 2010). 

Por fim, a seta 4 indica uma nova mudança tecnológica, ocorrida no início dos anos 

1990, com o advento do cinema digital e o progressivo aumento das salas multiplex. Conforme 

foi discutido, um dos grandes motores de transformações foi a mudança tecnológica, que pode 

ser considerada um fator fundamental para o desempenho das empresas, pois saber como gerir 

essas mudanças é um fator que leva uma empresa a se diferenciar das demais, obrigando-as a 

buscar inovação de forma contínua, para manter seus posicionamentos (SCHUMPETER, 1961; 

TUSHMAN; ANDERSON, 1986; BARNETT, 1990; BAUM; KORN; KOTHA, 1995; 

BATAGLIA; MEIRELLES, 2009).  

O Gráfico 2 demonstra a evolução das salas de cinema, tendo como base os padrões 

tecnológicos vigentes em cada período: cinema mudo, cinema sonoro e cinema digital. O 

cinema mudo foi o padrão tecnológico soberano até 1929, quando surgiu o cinema sonoro, o 

qual teve uma vida bem longa, até o início dos anos 1990, com o aparecimento da tecnologia 

digital de som e imagem, mas, diferentemente do cinema mudo, o cinema sonoro não foi 

totalmente descartado. 

Como destacado anteriormente, tanto o nível organizacional quanto o populacional são 

pontuados por mudanças adaptativas, com a possibilidade de adaptação de forma gradual entres 

esses períodos. Além disso, o processo de inovação tem o potencial de influenciar 

profundamente as populações de empresas, rompendo mercados, mudando a importância 

relativa (e, algumas vezes, total) de vários recursos e alterando a natureza da competição 

(TUSHMAN; ANDERSON, 1986; COHEN; LEVINTHAL; 1990). Dessa forma, na análise, foi 

necessário destacar as salas de exibição que transitaram de um padrão tecnológico para o outro, 

ou seja, que conseguiram adaptar sua forma organizacional para esse novo padrão. Por tal 

motivo, foram acrescentadas duas linhas, demonstrando as salas que migraram de um padrão 

para o outro. 
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Gráfico 2 – Evolução demográfica por padrão tecnológico de projeção (1890-2011). 

 

Em números, o cinema mudo teve uma vida de 40 anos, sendo que, na cidade de São 

Paulo, seu auge foi em 1913, com 54 salas (considerando as salas que depois conseguiram 

evoluir para o novo padrão tecnológico) – até 1913, surgiu, em média, 2 salas de cinema por 

ano. O total de locais de exibição durante essa fase foi de 107 salas e as salas que conseguiram 

se adaptar ao novo padrão tecnológico somam 39, as quais, quase em sua totalidade, já haviam 

sucumbido em 1970 – somente o Cineteatro Paramount ou Paramount conseguiu sobreviver até 

2010. 

Por sua vez, o cinema sonoro teve uma trajetória um pouco mais longa: cerca de 60 

anos, até o surgimento da nova tecnologia, mas ainda há cinemas sonoros sem a tecnologia 

digital que perduram até hoje, os quais serão detalhados. Além disso, seu auge foi em 1964, 

com 184 salas de cinema, sendo que, de 1930 até 1964, abriram, em média, 5 salas de cinema 

por ano. 

Comparando o padrão sonoro com a fase do cinema mudo em suas melhores épocas, 

houve um crescimento positivo de 240% de um período em relação ao outro em termos de 

espaço de exibição. No entanto, dos 266 cinemas antes existentes, atualmente, há apenas 24 

salas somente com esse padrão tecnológico, sem som ou imagem digital. Também, do total de 

20 espaços de exibição com o padrão sonoro que se adaptaram para o padrão digital, 13 

continuam em atividade, sendo que, das 7 salas fechadas, 3 fecharam em 2010 e uma em 2011. 

Por fim, o cinema digital é o padrão que mais se destaca atualmente, estando presente 

em 51 espaços físicos em funcionamento. No entanto, se considerar que, em um mesmo local de 

exibição, há mais de uma sala de cinema – das 51 salas, 37 são espaços multiplex –, o número 

sobe para 290 salas. Assim, como, neste estudo, está sendo utilizado o critério de localização 
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por endereço, é possível verificar que houve uma diminuição de 72% em termos de variação 

percentual do ano de maior número de espaços de exibição da fase do cinema sonoro em 

relação à fase do cinema digital. 

O que deve ficar claro é que o padrão digital envolve tanto som quanto imagem; logo, 

mesmo em salas de cinema com projeção 35 mm, que foi o padrão preponderante durante a fase 

do cinema sonoro, se o som for digital, a sala foi considerada pertencente a essa fase 

tecnológica. 

Um ponto que se destaca é que, conforme surge um novo padrão tecnológico, uma nova 

fase de crescimento inicia-se para as salas de cinema, isso porque a inovação tecnológica cria 

oportunidades para a fundação de novas organizações, quando as fontes existentes de vantagens 

competitivas decaem e novas oportunidades para estabelecer posições emergem. Nesse 

contexto, foi possível notar como a sala de cinema acabou se sobressaindo da passagem do 

cinema mudo para o sonoro e como o mesmo ocorreu com os multiplex com o surgimento do 

cinema digital (TUSHMAN; ANDERSON, 1986; COHEN; LEVINTHAL, 1990). Portanto, o 

cinema, ao se reinventar como forma de serviço de entretenimento, buscando sobreviver tenta 

se adequar à nova tecnologia. 

O próximo item apresenta as diversas formas organizacionais que surgiram no decorrer 

da história do cinema e as que mais se destacaram.  

 

5.2 MUDANÇAS NA FORMA ORGANIZACIONAL 

 

5.2.1 Espaço Físico 

O espaço físico é tratado como uma das dimensões da forma organizacional nos estudos 

de ecologia, principalmente no caso das atividades de serviço, como é o caso dos quartos de 

hotéis (BAUM; MEZIAS, 1992; BAUM; INGRAM, 1998) 

No caso específico da exibição cinematográfica, os primeiros espaços incluíam salões, 

teatros, bares e outros lugares onde, além dos filmes, existiam outras formas de entretenimento. 

Ao longo da trajetória evolucionária deste segmento, novos espaços físicos surgem e se tornam 

predominantes, como é o caso das salas de cinema. 

O Gráfico 3 destaca os tipos de espaços físicos identificados durante a pesquisa. 
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Gráfico 3 – Tipos de espaços físicos de exibição cinematográfica (1890-2011). 
 

O primeiro espaço físico que se destaca é a sala de cinema, com 254 lugares 

identificados com tais características, correspondendo a 54% do total pesquisado, visto que foi a 

forma que mais cresceu e se desenvolveu durante a história do cinema em São Paulo. O número 

refere-se às salas que não sofreram alterações; se somarmos as que modificaram sua forma, 

deixando de ser sala de cinema ou passando a ser uma sala de cinema, a soma sobe para 266.  

Durante o estudo, foi possível identificar que realmente há diferenças entre os espaços 

cinematográficos, sendo que, algumas vezes, o próprio nome do espaço já caracteriza um 

aspecto da forma organizacional, principalmente no início do século XX, como no caso dos 

teatros e salões (por exemplo, Salão Guarani, Salão Minerva, Salão Apolo, Theatro Popular, 

Paris Theatre etc.). Esses dois outros espaços – o teatro e o salão, com 55 (11,7%) e 40 (8,5%) 

lugares identificados, respectivamente (sem contar os locais que sofreram mudança na forma) –

tiveram muito apelo ao público ávido por filmes, principalmente nas primeiras décadas do 

século XX e, graças à pesquisa disponibilizada pelo Arquivo Histórico, foi possível notar a 

diferenças entre os salões, teatros e salas de cinema nos primórdios do cinema. 

A Tabela 1 permite visualizar o número de abertura de espaços de exibição por década: 

a última década do século XIX e as três primeiras do século XX, além de possuírem uma gama 

variada de tipos de espaços de exibição, são responsáveis por 31,2% dos espaços físicos; já as 

décadas de 1930 até 1960, por 48,4% de aberturas de espaços em relação ao total, sendo as salas 

de cinema responsáveis por 45% do número de espaços abertos; e, na década de 1980 até a 

primeira década do século XXI, o maior número de abertura refere-se aos multiplex, com 7% 

do total. 
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Tabela 1 – Porcentagem de abertura de espaços físicos por década sobre o total. 

 

 

Para ilustrar um pouco os primeiros espaços que surgiram para exibição de filmes, as 

figuras seguintes dão uma amostra da evolução. A Figura 5 refere-se ao Bijou Theatre (uma das 

suas inúmeras denominações), localizado na Rua São João, 19-21, no centro de São Paulo, que 

foi um dos primeiros cinemas fixos da cidade. 

 

 

Figura 5 – Eldorado Paulista / Cassino Paulista / Éden Theatre / Bijou Theatre (1899-1914). 

Fonte: Simões (1990, p. 26). 

  

A Figura 6 é do Teatro Colombo, que, entre os inúmeros espetáculos, apresentava 

filmes. Nesse caso, um antigo mercado localizado no Largo da Concórdia, s/n, no Brás, foi 

transformado em um teatro com 1767 lugares, contando com camarotes e frisas. 

 

Espaço fisico 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Total geral

Sala de cinema 0,2% 1,1% 1,7% 3,8% 9,3% 22,5% 9,3% 4,2% 0,6% 0,6% 0,4% 254

Teatro 0,6% 2,3% 5,9% 2,8% 55

Salão 0,6% 4,5% 3,2% 0,2% 40

Multiplex 0,4% 1,1% 1,5% 4,5% 35

Cineclube 0,4% 1,3% 0,6% 11

Barracão 1,9% 0,2% 10

Cineteatro 0,6% 0,6% 0,2% 0,4% 9

Circo/Pavilhão 0,6% 0,6% 6

Sala de cinema/Multiplex 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 6

Pavilhão 1,3% 0,0% 6

Centro Cultural 0,2% 0,8% 5

Autocine 0,2% 0,8% 5

Prédio comercial 0,6% 0,4% 5

Museu 0,2% 0,2% 0,4% 4

Teatro/Sala de cinema 0,4% 0,4% 4

Biblioteca 0,2% 0,4% 3

Demais espaços 0,8% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 13

Total 1,3% 8,5% 15,1% 6,4% 4,5% 9,8% 23,4% 10,8% 6,8% 4,0% 3,0% 6,6% 471
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Figura 6 – Teatro Colombo (1908-1966). 

Fonte: Simões (1990, p. 26). 

  

A estrutura do teatro foi uma das mais propícias para a exibição de filmes, tanto que foi 

uma das formas organizacionais que perdurou após a introdução do cinema sonoro, como 

demonstra a Figura 7, que é do interior de um teatro que acabou por ser tornar um dos cinemas 

mais famosos de São Paulo. 

 

 

Figura 7 – Teatro Santa Helena (1925-1971). 

Fonte: Simões (1990, p. 6). 
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No começo das exibições cinematográficas, a facilidade que o cinematógrafo dava de 

poder ser projetado em qualquer lugar possibilitava as mais variadas formas organizacionais, 

tanto que inúmeros espaços eram compostos por circos, barracões, pavilhões e cafés.   

 

 

Figura 8 – Pavilhão Elisa Brose (1908-1911). 

Fonte: Araújo (1981, p. 154). 

 

Isso levou a uma legislação específica para a construção de exibições cinematográficas, 

em 1916, e muitos cinemas foram fechados.  Por exemplo, a Figura 9 refere-se ao Cinema São 

José, que teve que demolir toda a fachada e plateia, por estar em desacordo com a planta 

aprovada (o proprietário não havia solicitado uma vistoria e fez diversas modificações, como 

número de cadeiras, saídas e bilheterias diferentes da planta). 
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Figura 9 – Planta do Cinema São José (1914-1917). 

Fonte: Salas de Cinema de São Paulo (2010). 

  

Já a Figura 10 é uma rara foto do interior do Cinema Central, uma das primeiras salas de 

cinema de São Paulo. 

 

 

Figura 10 – Interior do Cinema Central (1916-1922). 

Fonte: Salas de Cinema de São Paulo (2010). 

 

O início do cinema foi marcado por constantes adaptações nos espaços de exibição, 

sendo que o aparelho de projeção permitia que tais ajustes fossem feitos, devido à simplicidade 

do manuseio e por não exigir tanto investimento para a sua compra e a infraestrutura, porém o 

cinema sonoro exigia algo que muitos dos antigos proprietários não possuíam. Conforme aponta 
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Crafton (1997), o surgimento do cinema sonoro foi muito além de uma inovação tecnológica; 

foi o modo que os estúdios de Hollywood encontraram de criar uma nova forma de 

entretenimento nunca antes vista. Segundo o autor, a indústria inteira teve de ser reformulada, 

uma vez que os antigos proprietários de cinemas deveriam ter uma estrutura própria para exibir 

os filmes, além de um investimento inicial em novas máquinas de projeções, com um lugar 

próprio para o projetor, que possuísse refrigeração para o aparelho e, consequentemente, para a 

plateia. Assim, nesse momento, começaram a surgir os grandes palácios cinematográficos, cuja 

primeira característica é a grandiosidade, em vários aspectos, desde o número de poltronas até a 

arquitetura e o tamanho da tela.  

Na região central, enquanto, nos anos anteriores, houve uma irregularidade quanto ao 

número de poltronas, os cinemas que surgiram a partir de 1929 até 1959 tinham, em média, 

1.300 lugares cada um, com destaque para o UFA-Palácio, com 3.119 lugares, localizado na 

Avenida São João, 407-419. 

 

 

Figura 11 – Vista das poltronas do UFA-Palácio (1936). 

Fonte: Salas de Cinema de São Paulo (2010). 

 

A arquitetura era de um requinte sem igual; a Cinelândia paulistana, com sua 

concentração de cinemas, era algo único. A Figura 12, a seguir, mostra um corte transversal da 

sala de cinema e a entrada de acesso à plateia. 
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Figura 12 – Corte transversal e acesso à plateia do UFA-Palácio (1936). 

Fonte: Simões (1990, p. 38). 

 

As fachadas já buscavam transportar a plateia para o mundo do cinema, como é o caso 

do Cine Broadway, localizado na Avenida São João, 560, e do já mencionado UFA-Palácio. 

 

 

Figura 13 – Fachada dos cines UFA-Palácio (1936) e Broadway (1934-1967). 

Fonte: Simões (1990, p. 36, 51). 

 

Além disso, tanto os cinemas da região central quanto os de bairro tinham a preocupação 

com suas salas de cinema, de modo que, no período de maior crescimento das salas de cinema, 

os bairros da cidade também tinham suas salas luxuosas. Um bom exemplo é o Cine Universo, 

que era considerado uma das maiores sala de cinema de sua época, localizado na Avenida Celso 

Garcia, 378, no Brás. O cinema possuía 4.324 lugares e, na sua sala de projeção, havia uma 

claraboia que, em certas noites, era aberta para o público.  
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Figura 14 – Visão da plateia do Cine Universo (1938-1980). 

Fonte: Simões (1990, p. 45). 

 

Durante os anos de declínio dos espaços de exibição, em meados da década de 1970, 

começaram a surgir novos espaços, como é o caso dos autocines, que eram estacionamento com 

gigantescas telas e sistemas de autofalantes para colocar dentro do automóvel. A Figura 15 

permite visualizar um dos cinco cinemas identificados com essa maneira extinta de exibição de 

filmes, que existiu na cidade de São Paulo. 

 

 

Figura 15 – Autocine Chaparral (1971-1986). 

Fonte: Salas de Cinema de São Paulo (2010). 
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 No entanto, mesmo esse luxo e sofisticação não evitaram a decadência das salas de 

cinema. A maioria dos cinemas de bairro desapareceu, dando lugar a igrejas protestantes, 

estacionamentos, lojas de roupa, ou simplesmente foram demolidos; outros acabaram sendo 

remodelados e hoje, como no caso do UFA-Palácio, atualmente Arte Palácio, tornaram-se 

cinemas com filmes exclusivos para adultos. Em suma, o abandono, a falta de investimento, 

segurança e outras questões que fogem ao objetivo deste estudo levaram ao fim os grandes 

palácios cinematográficos. 

 

 

Figura 16 – Cinema Universo demolido. 

Fonte: Simões (1990, p. 116). 

 

A maioria das salas de cinema da região central fechou e o único cinema comercial que 

resta é o Marabá, que hoje é um multiplex com 5 salas. Como já comentado, as salas multiplex, 

que possibilitam a exibição de uma variedade muito maior de filmes e um uso variado de tipos 

de projeção, começaram a surgir no fim da década de 1970, com o florescimento dos shopping 

centers; uma famosa exceção é o famoso Belas Artes, primeiro cinema de rua em São Paulo a 

adotar várias salas em um mesmo local. Nesse item, foram identificados 41 lugares 

(considerando os locais de exibição com apenas uma sala e que se adaptaram para a forma 

multiplex), sendo que 37 continuam em atividade e apenas 5 estão fora dos shopping centers. 

 Diferentemente dos grandes cinemas de São Paulo, com suas únicas, luxuosas e 

gigantescas salas, em sua grande parte, os multiplex possuem em média 6 salas, com 220 
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lugares, prezando poltronas confortáveis e bons sistemas de ar-condicionado. O Marabá é um 

caso que permite uma comparação entre antes e depois, conforme as Figuras 17 e 18. 

 

 

Figura 17 – Sala do Cinema Marabá, antes da reforma, na década de 1950 (1944). 

Fonte: Salas de Cinema de São Paulo (2010). 

 

 

 

Figura 18 – Sala do Cinema Marabá depois da reforma e visão interna da sala 1. 

Fonte: Lance Alternativo (2009). 
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Com base no espaço físico, foi possível compreender como a mudança tecnológica 

levou determinados espaços ao desaparecimento, à adaptação e ao surgimento de outros espaços 

físicos, conforme Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2 – Padrões tecnológicos versus espaço físico (1890-2011). 

 

 

Para cada padrão tecnológico, há um espaço físico que melhor se adaptou. Durante a 

fase do cinema mudo, não havia um modelo consagrado para a exibição de filmes, dada a 

Padrão de projeção Espaço fisico Total % Total

Cinema mudo Salão 39 8,3

Teatro 30 6,4

Barracão 10 2,1

Sala de cinema 8 1,7

Pavilhão 6 1,3

Circo e Pavilhão 6 1,3

Circo 1 0,2

Ar livre 1 0,2

Bar e Confeitaria 1 0,2

Hotel 1 0,2

Salão para Sala de cinema 1 0,2

Hotel recreativo para Teatro 1 0,2

Ambulante 1 0,2

Bar e café 1 0,2

Cinema mudo para Cinema sonoro Teatro 25 5,3

Sala de cinema 5 1,1

Teatro para Sala de cinema 4 0,8

Cineteatro 3 0,6

Pavilhão para Sala de cinema 1 0,2

Salão 1 0,2

Cinema sonoro Sala de cinema 232 49,3

Cineclube 11 2,3

Cineteatro 6 1,3

Autocine 5 1,1

Prédio comercial 5 1,1

Centro Cultural 2 0,4

Sala de cinema para Cineclube 1 0,2

Sala de cinema para Cineteatro 1 0,2

Sala de cinema para Sala especial 1 0,2

Biblioteca 1 0,2

Museu 1 0,2

Cinema sonoro para Cinema digital Multiplex 7 1,5

Sala de cinema para Multiplex 6 1,3

Sala de cinema 4 0,8

Museu 2 0,4

Sala especial 1 0,2

Cinema digital Multiplex 28 5,9

Sala de cinema 5 1,1

Centro Cultural 3 0,6

Biblioteca 2 0,4

Museu 1 0,2

471 100,0Total
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grande variedade de espaços de exibição, sendo que as que mais se destacaram foram os teatros 

e salões locais, que já tinham em sua rotina os shows de variedades, peças e diversos tipos de 

apresentações. Dentro da história das salas de cinema, o predomínio dos salões e teatros foi de 

8,3 e 6,4%, respectivamente, enquanto o das salas de cinema foi de 49,3% e dos multiplex, 

5,9%. Ainda, a fase com maior predomínio de um determinado espaço foi durante o padrão 

sonoro, com as salas de cinema (49,3%).  

Já durante a fase do cinema sonoro, o modelo de salas de cinema tornou-se o mais 

presente e a exibição de filmes não concorreu com outros espetáculos no mesmo ambiente. 

Como mostrado, o espaço era projetado para a exibição de filmes, sendo que as demais formas 

surgiram, nessa fase, quando do declínio dessas salas.  

Os modelos organizacionais do padrão anterior, em sua maioria, não conseguiram 

continuar com a exibição de filmes; o teatro foi o que melhor se adaptou para a fase do cinema 

sonoro, muito devido ao seu espaço (os 25 teatros que transitaram do padrão mudo para o 

sonoro, em média, possuíam 1.500 lugares) e por terem uma característica muito próxima à da 

sala de cinema, que é levar o público a mergulhar no que está acontecendo no palco ou na tela, 

como no caso do cinema.   

Finalmente, a fase do cinema digital tem os multiplex como seu principal modelo 

organizacional; as poucas salas de cinema que conseguiram sobreviver se adaptaram a esse 

formato e nenhum teatro conseguiu passar para o padrão digital – o último teatro que exibiu 

filmes foi o Santa Helena, que fechou em 1971. Sua característica de múltiplas e, em sua 

maioria, pequenas salas em um mesmo ambiente contrasta com as enormes salas da fase 

anterior.  

Ressalte-se que nem sempre a mudança de uma forma organizacional pode ser 

considerada superior à anterior, pois, pelo que foi pesquisado, há alguns casos de salas de 

cinemas que viraram cineteatros ou cineclubes, muitas vezes, por motivos financeiros. Nesse 

sentido, trazendo novamente à tona a teoria utilizada, há uma diferença que impede a analogia 

completa com a biologia, pois, nesta, uma determinada espécie nasce e sempre será igual, não 

havendo mudança de estrutura orgânica e de características comportamentais; logo, os 

organismos biológicos são tipicamente morfostáticos, pois possuem a capacidade de conservar 

suas formas, estruturas ou estados. Por sua vez, nas organizações, há uma tendência para a 

transformação e o aprimoramento das formas e estado, de modo que são morfogênicas 

(ZACARELLI; FISHMANN; LEME, 1980). O que se pode notar é que os espaços de exibição 

obedecem aos critérios de mudanças, buscando uma atualização que possam atrair o público, 
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aderindo, algumas vezes a inovações, a fim de continuar a sobreviver como forma de 

entretenimento.  

 

5.2.2 Tecnologias de Projeção 

Nas teorias organizacionais a tecnologia aparece como um componente importante da 

estrutura organizacional(WOODWARD, 1965; EMERY; TRIST, 1965; LAWRENCE; 

LORSH, 1967).  

A tecnologia tem papel fundamental no entendimento das populações organizacionais, 

tanto no surgimento de novas formas quanto no fim de antigas. Dentro de um novo padrão 

tecnológico pode surgir toda uma gama de organizações ancilares, sejam aquelas que apoiam 

financeiramente, que criam produtos que podem ser associados a essa nova tecnologia ou outras 

organizações que adotam esse novo padrão (WADE, 1995; McKENDRICK; CARROLL, 

2001).  

De acordo com McKelvey (1982), a competência tecnológica é o aspecto fundamental 

na definição de uma população de organizações. No caso da população de salas de cinema, as 

tecnologias de projeção são uma importante dimensão da forma organizacional.. Neste estudo 

buscou-se analisar as tecnologicas mais relevantes ao longo da história; para tanto, não 

procuramos ser exaustivos informando o modelo, o tipo de origem do aparelho de projeção, mas 

abrimos, na medida do possível, as diversas tecnologias utilizadas para exibir um filme. Por 

exemplo, no caso do cinema mudo, o cinematógrafo foi o aparelho mais utilizado, mas não 

entramos em detalhes de quantos eram do modelo Pathé ou Gaumont. Ainda, quando utilizamos 

a nomenclatura digital, procuramos incluir tanto o som quanto a imagem digital, não entrando 

no mérito se é exibição Rain ou 3D com som estereoscópico e, somente quando necessário, é 

incluído algum detalhe, para fins de ilustração da análise. 
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 Gráfico 4 – Tipos de tecnologia de projeção (1890-2011). 

 

O Gráfico 4 aponta a quantidade de tipos de tecnologia que o estudo conseguiu 

identificar durante a evolução das salas de cinema de São Paulo. Assim, como os espaços 

físicos mais predominantes foram as salas de cinema, o tipo de projeção que reinou foi o 35 

mm, tendo sido identificadas 234 salas somente com esse tipo de projeção, ou seja, 49,6% em 

relação ao total durante a história dos espaços de exibição.  

O segundo tipo tecnológico foi o cinematógrafo, com 102 salas que o adotaram, o que 

equivale a 21,6% do total. Já o terceiro maior tipo refere-se às salas que alteraram sua 

tecnologia para 35 mm, como o cinematógrafo para o 35 mm, com 38 espaços identificados 

(8,7%) e o talkie para o 35 mm, com 10 espaços (2%). Existem, ainda, casos em que o 35 mm 

coexiste com outra tecnologia, como o 16 mm, em que foram identificados 8 espaços. O 

quarto e o quinto tipos tecnológicos, bem como os demais que adotaram a projeção digital e 

3D, estão fortemente presentes nos multiplex, nos quais o 35 mm também aparece, mas com 

som digital.  

Na Tabela 3, é possível verificar que os pontos mais importantes são em relação ao 

cinematógrafo, que, do início até o final da década de 1920, foi o aparelho mais utilizado 

(31,2% do total). De 1930 até o fim desta pesquisa, o aparelho 35 mm ainda é utilizado, sendo 

que 49,7% são os locais que só usaram ou utilizam essa tecnologia. Entretanto, com a entrada 

da tecnologia digital, a partir de 1990, lugares onde só se utilizava tecnologia 35 mm 

passaram a ter tanto som quanto imagem digital ou a nova tecnologia 3D, na qual se verifica 

um crescimento variável de 123%. 
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Tabela 3 – Padrões tecnológicos versus espaço físico (1890-2011). 

 

 

Na Tabela 4, a seguir, foi realizada uma tentativa de conciliar os diversos tipos de 

tecnologia de exibição com os espaços físicos em que eles estiveram mais presentes no decorrer 

da história.   

 

Tipos de Tecnologia 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Total geral

35 mm 2,1% 8,5% 21,9% 9,8% 5,3% 1,3% 0,4% 0,4% 234

Cinematógrafo 0,4% 7,6% 12,3% 1,3% 102

Cinematógrafo p/ Talkie p/ 35 mm 0,6% 2,5% 4,9% 38

35 mm / Digital / 3D 0,2% 0,4% 0,2% 0,8% 1,3% 3,2% 29

35 mm / Digital 0,2% 0,4% 0,2% 0,6% 0,4% 0,8% 1,5% 20

Talkie p/ 35 mm 0,2% 1,9% 10

16 mm / 35 mm 0,4% 1,1% 0,2% 8

35 mm / Cinemascope 0,6% 0,4% 5

Biógrafo / Cinematógrafo 0,4% 0,2% 3

Cinemascope 0,4% 2

DVD 0,0% 0,4% 2

8 mm / 16 mm / 35 mm / Digital 0,2% 0,2% 2

35 mm / 70 mm 0,4% 2

Demais tecnologias 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,8% 14

Total geral 1,3% 8,5% 15,1% 6,4% 4,5% 9,8% 23,4% 10,8% 6,8% 4,0% 3,0% 6,6% 471
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Tabela 4 – Espaço físico e tipos de tecnologias (1890-2011). 

 

Espaço fisico Tecnologia Total % Total

Sala de cinema 35 mm 212 45,0

35 mm e Digital 9 1,9

Talkie para 35 mm 8 1,7

Cinematógrafo 8 1,7

35 mm para Cinemascope 5 1,1

Cinematógrafo para Talkie para 35 mm 5 1,1

35 mm e 70 mm 2 0,4

Cinemascope 2 0,4

Talkie para 35 mm para Cinemascope 1 0,2

Talkie p/ Cinesmascope p/ Cinerama p/ 35 mm 1 0,2

Cinerama 1 0,2

Teatro Cinematógrafo 28 5,9

Cinematógrafo para Talkie para 35 mm 25 5,3

Biógrafo e Cinematógrafo 2 0,4

Salão Cinematógrafo 36 7,6

Kinetoscopio e Vitascope e Cinematógrafo 1 0,2

Motoscópio e Cinematógrafo 1 0,2

Cinematógrafo e Cineógrafo 1 0,2

Cinematógrafo para Talkie para 35 mm 1 0,2

Multiplex 35 mm,  Digital e 3D 25 5,3

35 mm e Digital 8 1,7

35 mm, Digital, IMAX e 3D 1 0,2

35 mm, Digital, 3D e 4K 1 0,2

Cineclube 16 mm e 35 mm 8 1,7

35 mm 3 0,6

Barracão Cinematógrafo 10 2,1

Cineteatro 35 mm 4 0,8

Cinematógrafo para Talkie para 35 mm 3 0,6

Talkie para 35 mm 2 0,4

Circo e Pavilhão Cinematógrafo 6 1,3

Sala de cinema para Multiplex 35 mm, Digital e 3D 4 0,8

Cinerama e 70 mm para 35 mm e Digital 1 0,2

35 mm e Digital 1 0,2

Pavilhão Cinematógrafo 6 1,3

Centro Cultural DVD/VHS 1 0,2

35 mm 1 0,2

DVD 1 0,2

35 mm e Digital 1 0,2

8 mm,  16 mm,  35 mm e Digital 1 0,2

Autocine 35 mm 5 1,1

Prédio comercial 35 mm 5 1,1

Museu Projetor Digital (DVD) 1 0,2

8 mm, 16 mm, 35 mm e Digital 1 0,2

16 mm, 35 mm e Digital 1 0,2

35 mm 1 0,2

Teatro para Sala de cinema Cinematógrafo para Talkie para 35 mm 3 0,6

Biógrafo e Cinematógrafo 1 0,2

Biblioteca 16 mm e Digital 1 0,2

DVD 1 0,2

DVD, 16 mm, 35 mm e Digital 1 0,2

Sala especial 35 mm e Digital 1 0,2

Sala de Cinema para Cineclube 35 mm 1 0,2

Bar e Confeitaria Cinematógrafo 1 0,2

Hotel recreativo para Teatro Cinematógrafo 1 0,2

Pavilhão para Sala de cinema Cinematógrafo para Talkie para 35 mm 1 0,2

Sala de cinema para Sala especial 35 mm 1 0,2

Hotel Cinematógrafo 1 0,2

Ambulante Cinematógrafo 1 0,2

Salão para Sala de cinema Cinematógrafo 1 0,2

Bar e café Cinematógrafo 1 0,2

Circo Cinematógrafo 1 0,2

Sala de cinema para Cineteatro 35 mm 1 0,2

Ar livre Cinematógrafo 1 0,2

Total 471 100,0



95 
 

 A Tabela 4 mostra como alguns tipos de tecnologia predominam em determinados 

espaços físicos. Por exemplo, a sala de cinema é o espaço físico que mais se sobressai, não só 

por ter um predomínio quanto ao uso da tecnologia de 35 mm (45%), mas porque foi, durante 

muito tempo, o tipo de espaço mais adequado para as mais diversas tecnologias, desde o 

cinematógrafo, além de ter possibilitado uma adequação para a tecnologia digital e 3D, 

realizando adaptação ao seu espaço, com 4 lugares identificados (0,8%). 

Assim, tornou-se possível, por meio da tecnologia, estabelecer um referencial histórico 

quanto à forma organizacional, chegando-se ao espaço que se tornou mais adequado ao tipo de 

tecnologia de projeção no decorrer da história do cinema em São Paulo, como, no caso atual, 

em que um cinema com várias salas atrai um público ávido por novas tecnologias, pois somente 

em espaços físicos com características de múltiplas salas é possível exibir filmes 3D ou os 

mesmos filmes sem essa tecnologia ao mesmo tempo. 

Para ilustrar um pouco os distintos momentos pelos quais passaram as salas de cinema 

durante sua trajetória na cidade de São Paulo, segue uma amostra dessas tecnologias. 

No início das primeiras projeções, no final do século XIX, a própria capacidade de 

refletir o dia a dia numa tela em branco já era uma inovação sem precedentes. Assim, as 

décadas iniciais do cinema foram marcadas pelo aparelho conhecido como cinematógrafo, 

característico do período do cinema mudo. A Figura 19 é um exemplo dos aparelhos mais 

comuns nas salas de cinema durante essa fase. 

 

 

Figura 19 – Cinematógrafos Pathé e Gaumont. 

Fonte: Ronaldo Fotografia (2011). 
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As salas tinham verdadeiras orquestras, que acompanhavam os filmes para dar mais 

emoção ao espetáculo visual, e, entre as sessões de exibição, trupes de artistas animavam a 

plateia. Também, existiam sonoplastas que, durante o filme, faziam sons e ruídos para aumentar 

as emoções que os filmes ainda não proporcionavam. 

O reinado do cinema mudo e de todos os espetáculos que o acompanhavam chegou ao 

fim com uma inovação incremental ao cinema, que alterou a evolução demográfica das salas de 

cinema. O cinema sonoro surgiu em 1929 e, com isso, uma renovação ocorreu na indústria de 

filmes, pois, com o som, as salas de cinema ganharam um novo status social. 

As projeções, durante essa mudança tecnológica, ficaram conhecidas como talkies, 

sendo um dos primeiros aparelhos chamados de vitaphone, conforme aponta Simões (1990): 

 

Era o próprio som dos filmes. A sincronia entre a fala e imagem era obtida por 

meio de um processo batizado de „vitaphone‟, de concepção bem simples. A 

trilha musical, as falas, os efeitos sonoros vinham gravados num disco, 

colocado a rodar simultaneamente ao filme. (p. 22). 

 

Na Figura 20, há um exemplo do aparelho vitaphone, sendo possível perceber o disco 

que acompanhava ou tentava sincronizar o som. 

 

 

Figura 20 – O vitaphone traz o som ao cinema. 

Fonte: The Plubici (2009). 
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O talkie foi o aparelho que desencadeou a revolução sonora no cinema, mas o aparelho 

que viria a ser padrão de projeção em todas as salas de cinema no mundo ficou conhecido como 

35 mm, que era o padrão de encaixe dos filmes nos projetores. Neste estudo, o talkie é 

considerado a transição do cinematógrafo para o 35 mm, sendo que houve diversos modelos de 

aparelhos de projeção 35 mm, de acordo com o fabricante; na Figura 21, há uma amostra deles. 

 

 
Figura 21 – Aparelhos 35 mm. 

Fonte: The Plubici (2009). 

 

 Uma tecnologia que, em São Paulo, foi muito prestigiada foi o cinemascope, no qual o 

filme era projetado em telas gigantescas, obrigando o cinema que buscava essa tecnologia a 

modificar sua arquitetura para comportar tal tela, diminuindo, por exemplo, o número de 

poltronas. 
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Figura 22 – Projeção cinemascope e tela do Cinema Comodoro. 

Fonte: Elias (2009). 

 

O cinemascope, em grande parte, é o avô dos atuais cinemas IMAX, inclusive, os filmes 

eram filmados em 70 mm, para ter o aspecto de grandiosidade. Um dos primeiro filmes rodados 

com as características para o cinemascope foi O manto sagrado, de 1953. Como mostrado na 

Figura 22, o Cinema Comodoro foi um dos mais famosos de São Paulo com essa tecnologia. 

Da mesma maneira que o cinemascope, outra forma que o cinema descobriu para atrair 

o público foi as projeções no modelo cinerama (Figura 23), que utilizava vários projetores ao 

mesmo tempo para deixar os filmes maiores e trazer a sensação de imersão no filme ao público.  
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Figura 23 – Modelo de projeção do sistema cinerama. 

Fonte: Salas de Cinema de São Paulo (2010). 

 

As salas de cinema tinham a característica de trazer um espetáculo que o cliente não 

conseguiria ter em sua casa. Infelizmente, a falta de inovações tecnológicas ou de investimento 

por um grande período levou as salas ao declínio. No entanto, o público buscando uma nova 

qualidade de entretenimento cinematográfico dentro das salas escuras ainda existia. Assim, a 

partir da década de 1990, com a tecnologia digital (primeiramente, com som e, depois, com 

imagem) e novo investimento, principalmente na infraestrutura das salas de cinema, foi possível 

atrair um novo público para as salas.  
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Figura 24 – Projetor e sistema de som digital.  

Fonte: Lasson (2009). 

 

A chegada do sistema 3D, uma tecnologia da década de 1950, que voltou com novas 

características de imagem e som, propiciou aos cinemas um novo ressurgimento, não só 

atraindo público, como buscando uma maior margem de lucro nas bilheterias. Foram 

identificados 31 cinemas na cidade de São Paulo com essa tecnologia, com um crescimento 

exponencial de 9 salas, em 2008, para 26, em 2009 (FILME B, 2011).  

Além disso, da mesma forma que o cinemascope, a tecnologia IMAX tenta fazer o 

público vivenciar mais o filme. Entretanto, são muito poucas as salas com essa tecnologia e, até 

o fim deste trabalho, só existia uma sala IMAX na cidade de São Paulo. 

Tanto os dados apresentados quanto as informações ilustrativas dos diversos tipos 

tecnológicos confirmam o mencionado anteriormente neste trabalho, que uma organização cuja 

infraestrutura não esteja pronta para um novo tipo de tecnologia que começa a ser aceito como 

padrão terá sua sobrevivência prejudicada, uma vez que o sucesso de mercado de uma 
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tecnologia não está somente vinculado ao seu desempenho ou superioridade, mas à participação 

das organizações nessa nova tecnologia. 

 

5.2.3 Localização Geográfica  

Uma forma de analisar as formas organizacionais é de acordo com os nichos de recursos 

(ALDRICH,1979; FREEMAN; HANNAN, 1983). O nicho é visto como a combinação de 

recursos, dentre eles a própria localização geográfica, com base nos quais uma população 

organizacional pode, além de sobreviver, reproduzir-se (BAUM; MEZIAS, 1992; BAUM; 

HAVEMAN, 1997). 

No seu início, a presença da exibição de filmes era preponderante no centro da cidade; 

aliás, a concentração de cinemas nessa região, em particular, foi algo de tão grande que a 

Cinelândia foi, por excelência, um marco na região central durante muitos anos. 

Ao estudar a evolução do cinema na cidade de São Paulo, um dos aspectos que também 

marcaram a sua história foi a presença dos espaços cinematográficos em vários bairros da 

cidade.  

 

Gráfico 5 – Evolução da localização geográfica dos cinemas em São Paulo (1890-2011). 

 

O Gráfico 5 demonstra a forma com que os cinemas do centro de São Paulo foram 

marcantes na história dos cinemas de São Paulo, a ponto de ser publicada nos jornais uma 

separação entre os cinemas do centro e dos bairros da cidade, que, de acordo com o jornal Folha 

de São Paulo (2011), ocorreu em 1 de outubro de 1946. 

A região central é, particularmente, interessante devido à sua grande concentração de 

cinemas em uma só região, além de possuir os mais belos e maiores cinemas da cidade de São 
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Paulo. Mesmo no período de declínio das salas de cinema na cidade, em 1975, ainda havia 43 

cinemas na região central, visto que o número de fechamentos nessa região foi muito mais 

demorado. Hoje, ainda restam 15 cinemas catalogados na região central, sem contar as salas 

especiais, como o Centro Cultural Banco do Brasil e a Galeria Olido, que está sob os cuidados 

da prefeitura de São Paulo. Assim, em média, uma sala por ano foi fechada no centro de São 

Paulo, num período de 36 anos, de um total de 100 cinemas identificados; dos 15 cinemas 

restantes, apenas um figura nos jornais como programação comercial de filmes em cartaz, o 

Cinema Marabá, e os demais têm uma programação voltada exclusivamente para o público 

adulto. 

Enquanto ocorria o início do cinema na região central, lentamente as salas de cinema 

começaram a povoar outros locais da cidade, indo para outros bairros em busca de público, 

ainda durante a época do cinema mudo. Logo após o surgimento do cinema sonoro, o 

crescimento de cinemas pelos bairros de São Paulo foi geométrico; como é possível ver pelo 

Gráfico 5, a curva adquiriu uma ascendência constante por anos. Em 1931, por exemplo, o 

número de cinemas de bairro era de 32 e, em 1959, passou a ser 145, ou seja, uma variação de 

353%. Logo, por ano, durante um período de 28 anos, foram abertos, em média, 4 cinemas nos 

bairros de São Paulo; era a época áurea dos cinemas de rua.  

Da mesma forma que houve tal crescimento, o declínio também não foi pequeno, de 

modo que a curva descente do gráfico mostra o desaparecimento dos cinemas de bairro. Os 

primeiros sintomas de que as salas de cinema não tinham o mesmo “vigor” quanto à forma de 

entretenimento foram sentidos nos bairros de São Paulo: no ano de 1961, havia 134 cinemas de 

rua e, 28 anos depois, em 1989, havia 10 cinemas de bairro em São Paulo, uma variação 

negativa de 92%. Em outras palavras, praticamente na mesma velocidade com que abriram 

cinemas, eles foram fechados nos bairros de São Paulo, sendo que, atualmente, só existem 3 

cinemas de bairro, de um total de 274. 

O Gráfico 5 também apresenta uma localização que acabou se tornando uma 

concentração de cinemas em São Paulo: a região conhecida como Augusta, Paulista e Jardins, 

não tão antiga ou luxuosa quanto o centro de São Paulo, mas não menos importante, porque 

veio a se tornar um grande centro comercial e financeiro da cidade. Principalmente no final da 

década de 1960 e início de 1970, houve vários cinemas abertos na região, o que levou a merecer 

uma divisão nos jornais, com a denominação de Augusta, Paulista e Jardins; mais precisamente, 

tal denominação apareceu no dia 8 de julho de 1971, no jornal Folha de São Paulo (2011). 

Da mesma maneira que os cinemas do centro, os cinemas dessa região demoraram a 

enfrentar um grande declínio. Seu auge foi em 1977, com 24 salas de cinema, sendo que hoje há 
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9 salas na região, tendo sido fechadas, em média, 2 salas por ano, durante um período de 34 

anos, de um total de 34 cinemas.  

A quarta localização geográfica que aparece no Gráfico 5 corresponde aos crescentes 

centros de compras que povoam a cidade de São Paulo, ou seja, os shopping centers. A 

presença dos shopping centers começou a ser sentida no fim dos anos 1970, mas somente em 5 

de abril de 1991, de acordo como o jornal Folha de São Paulo (2011), eles começaram a ser 

denominados como localizações que abarcam salas de cinema. Aliás, neles se concentram a 

maioria da atual forma organizacional dos espaços cinematográficos, os multiplex, cujo número 

está crescendo. Em 1991, havia 10 shopping centers com salas de cinema e, hoje, a cidade conta 

com 32 shopping centers com multiplex – uma variação de 220% –, que é a localização por 

excelência de cinemas na cidade de São Paulo. Além disso, durante a história dos cinemas de 

shopping centers, foi possível identificar 39 espaços de exibição. 

Entre outras formas de exibição que surgiram, principalmente, nos anos 1980, estão os 

cineclubes, com uma programação longe do que era apresentado nos circuitos dominados pelas 

produtoras de Hollywood, uma vez que possuíam uma atividade voltada para um público mais 

específico, geralmente com filmes 16 mm; a grande exceção foi o Cineclube Bixiga, que 

marcou época e, em 1981, exibia filmes 35 mm.  

Juntamente aos cineclubes, surgiram outros locais de exibição de filmes fora do circuito 

comercial, tais como: salas especiais compostas por centro culturais, museus, Serviço Social do 

Comércio (SESC) e outros centro culturais com financiamentos particulares, cujo crescimento, 

mesmo que pequeno, atendia a um público que buscava filmes de arte, raros, com alguma 

temática específica ou amostras que selecionavam algum diretor famoso ou homenageavam 

algum ator esporadicamente. Nesse sentido, em 8 de fevereiro de 1985, começou a circular na 

página de programação de filmes do jornal Folha de São Paulo um espaço informando somente 

os filmes que iriam passar nos cineclubes, sendo, logo depois, acrescentado o nome salas 

especiais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2011). 

Muitos cineclubes fecharam, mas ainda restam alguns e muitas salas especiais existem 

em São Paulo, com uma programação irregular e sempre focada em eventos ou filmes 

específicos; atualmente, constam na cidade 13 espaços de exibição para o público indisposto 

com a programação comercial, de um total de 26 espaços de exibição com essas características. 

Em suma, como discutido anteriormente, o nicho organizacional pode ser um fator de 

sobrevivência para uma organização que está nascendo, pois nele a organização pode encontrar 

os recursos para a sua manutenção. Tal definição joga uma luz no que foi mostrado no decorrer 

da pesquisa das salas de cinema; ao fazer uso de fontes históricas, como, no caso, o jornal, foi 
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possível identificar as mudanças que ocorreram nas salas de cinema em questão de localização 

ou nicho e como isso influenciou, até mesmo, no crescimento de determinada forma 

organizacional quanto ao espaço físico predominante, levando, até mesmo, à busca por nichos 

específicos, ou seja, mais estreitos e menos generalistas, nos quais um público seleto procura 

um determinado tipo de filme, como é o caso dos cineclubes e das salas especiais. 

A Tabela 5 mostra uma relação entre a localização e os espaços físicos dos cinemas no 

decorrer da história da cidade de São Paulo e, principalmente, os números totais de cada 

localização do gráfico comentado. 
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Tabela 5 – Localização versus espaço físico (1890-2011). 

  

 

Ao comparar os espaços físicos com os nichos nos quais se encontravam, identifica-se o 

início das formas que constituíram os cinemas de São Paulo. Tanto no centro quanto no bairro, 

conforme exploramos no objetivo anterior, as formas que mais predominaram foram as salas de 

Localização Espaço fisico Total % Total

Bairro Sala de cinema 175 63,87

Teatro 36 13,14

Salão 25 9,12

Barracão 10 3,65

Cineteatro 6 2,19

Pavilhão 6 2,19

Autocine 5 1,82

Circo e Pavilhão 4 1,46

Teatro para Sala de cinema 3 1,09

Salão para Sala de cinema 1 0,36

Pavilhão para Sala de cinema 1 0,36

Bar e Confeitaria 1 0,36

Circo 1 0,36

Bairro Total 274 100,00

Centro Sala de cinema 48 48,98

Teatro 19 19,39

Salão 15 15,31

Prédio comercial 4 4,08

Cineteatro 3 3,06

Circo e Pavilhão 2 2,04

Ar livre 1 1,02

Sala de cinema para Cine teatro 1 1,02

Sala de cinema para Multiplex 1 1,02

Bar e café 1 1,02

Ambulante 1 1,02

Hotel 1 1,02

Hotel recreativo para teatro 1 1,02

Centro Total 98 100,00

Shopping Center Multiplex 33 84,62

Sala de cinema 4 10,26

Sala de cinema para Multiplex 2 5,13

Shopping Center Total 39 100,00

Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema 27 79,41

Sala de cinema para Multiplex 3 8,82

Multiplex 2 5,88

Teatro para Sala de cinema 1 2,94

Prédio comercial 1 2,94

Augusta, Paulista e Jardins Total 34 100,00

Cineclubes e Salas especiais Cineclube 11 45,83

Centro Cultural 5 20,83

Museu 4 16,67

Biblioteca 3 12,50

Sala especial 1 4,17

Cineclubes e Salas especiais Total 24 100,00

Centro para Cineclubes e Salas especiais Sala de cinema para Sala especial 1 50

Sala de Cinema para Cineclube 1 50

Centro para Cineclubes e Salas especiais  Total 2 100
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cinema, os teatros e os salões, sendo, atualmente, a forma soberana os shopping centers, ou seja, 

os multiplex.  

Na verdade, a sala de cinema mostrou-se como o espaço físico que mais se encaixou em 

toda a história das salas de cinema na cidade de São Paulo, tanto no centro (48,98%) quanto nos 

bairros (63,87%) e na Augusta, Paulista e Jardins (79,41%). Somente com o advento dos 

shopping centers, a hegemonia das salas de cinema foi ameaçada pelos multiplex (84,62%). Por 

sua vez, a decadência das salas de cinema, como mostrado no decorrer da pesquisa, deixa claro 

que a hegemonia dos multiplex será difícil de quebrar, tanto que a última sala no centro de São 

Paulo já passou para esse novo formato. Além disso, o que se nota é a permanência de um nicho 

específico representado pelos cineclubes e salas especiais, que ainda contam com 13 espaços, 

mas que já foram 26 no decorrer da história da cidade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Estudar o passado do cinema desde o seu início até os dias atuais serviu como uma 

prova de que realmente a história ajuda a compreender o presente. Nos primeiros dias do 

cinema, a inovação conhecida como cinematógrafo não era nada mais nada menos que uma 

novidade tecnológica como qualquer outra, mas os empresários viram algo que outros não 

conseguiram ver. 

O potencial para atrair multidões de pessoas para ver imagens em movimento mostrou-

se tão duradoura quanto a invenção da lâmpada elétrica, mas, nos seus primórdios, tal invento 

não possuía um local específico para a exibição dos filmes, de forma que os salões de reunião, 

os teatros, os circos e as feiras foram os primeiros ambientes para comportar o aparelho que 

daria origem a toda uma indústria. Com o tempo, as variedades de espaços de exibição onde os 

primeiros filmes eram apresentados foram gradativamente sendo eliminadas por locais mais 

apropriados e, depois de alguns anos, o que era apenas uma curiosidade tecnológica tornou-se 

uma fonte de renda e um grande potencial para investidores, como o famoso empresário 

Francisco Serrador.
2
 

A cidade de São Paulo, além de ser um dos primeiros locais onde se realizaram as 

exibições de filmes no final do século XIX, tornou-se o principal filão de negócios do cinema e, 

ainda hoje, é responsável por quase a metade da bilheteria do país. Além de pessoas sérias, 

muitos aventureiros procuraram investir abrindo uma sala de cinema em São Paulo, mas nem 

sempre com sucesso. Foram necessários ajustes até encontrar os formatos certos para exibição 

de filmes, mas, como toda tecnologia tem um grande potencial de melhoria, o cinema, que era 

mudo, começou a falar e todos aqueles que tinham na exibição de filmes mudos uma forma de 

empreendimento, com toda uma equipe para o entretenimento entre as sessões, além de 

acompanhamentos musicais, viram-se em uma nova realidade. 

Tal inovação levou a uma nova mudança na exibição de filmes e a um crescimento 

muito grande das salas de cinema, que se tornaram verdadeiros marcos arquitetônicos em São 

Paulo. A própria estréia do cinema sonoro, realizada no Cinema Paramount, foi ao estilo 

hollywoodiano, com a presença do prefeito e outras pessoas influentes da época. Para tanto, o 

                                                           
2
 Francisco Serrador foi um importante empresário do ramo cinematográfico, que marcou a época, 

principalmente na Cinelândia paulistana, com os serviços de salas de cinema. 
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antigo Teatro Paramount foi remodelado ao estilo dos movie theaters dos Estados Unidos, para 

comportar a nova tecnologia de som e imagem que estava chegando. 

Nesse ponto, a ideia de evolução como um resultado dos processos de variação, seleção 

e retenção ocorreu em conjunto com transformações nas competências dos membros da 

população, sendo pertinente ressaltar que, de acordo com a base teórica utilizada, em um dado 

momento, uma população organizacional conterá membros com competências viáveis e não 

viáveis.  

Assim, os antigos espaços físicos de exibição praticamente desapareceram e surgiram 

novos, principalmente, as agora consolidadas salas de cinema, que se espalharam por toda a 

cidade. Ainda restaram os teatros, que eram um dos locais a que o cinema melhor tinha se 

adaptado até aquele momento, devido à sua estrutura de direcionar a atenção do cliente ao 

palco, com uma grande quantidade de poltronas e a necessidade de pouco investimento para 

adaptar o novo sistema de som. Com isso, alguns teatros conseguiram resistir por um bom 

tempo, mas alguns se adaptaram ao novo formato organizacional. 

As primeiras tecnologias de som não eram as melhores, mas foram gradativamente 

sendo sofisticadas, pois, até aquele momento, por volta dos anos 1940, não havia nenhum 

grande concorrente para o cinema. Uma vez que a evolução tecnológica atraía um grande 

público, as salas de cinema passaram a ser parte de eventos sociais, principalmente quando 

ocorria alguma estreia no centro de São Paulo. Logo, vários bairros de São Paulo 

experimentaram o gosto de possuir uma sala de cinema e, até mesmo, mais que uma. Com essa 

expansão dessa nova tecnologia por vários bairros de São Paulo, não só o entretenimento, mas a 

cultura do cinema era levada para uma grande parcela da população paulistana.  

Talvez, a grande nostalgia e sensação de perda que o fim das salas de cinema trouxe ao 

público, em grande parte, são resultado do fechamento dos cinemas de rua situados nos bairros 

de São Paulo. Indiretamente, é possível dizer que a nova forma organizacional conseguiu 

explorar o público dos bairros até o momento que novas formas de diversão lideradas pela 

televisão, pelas mudanças de hábito de consumo do público, pela falta de segurança e, mesmo, 

pela falta de interesse dos proprietários em melhorar as qualidades dos cinemas começaram a 

forçar o fechamento das salas de cinema; claro que tais variáveis merecem estudos à parte para 

dizer qual o peso de cada uma em relação ao fechamento das salas. Em contrapartida, o centro 

de São Paulo demorou um pouco mais para ter suas salas fechadas, mas, quando veio a 

decadência, provavelmente pelas variáveis informadas e outras mais, nem os grandes palácios 

suportaram o choque.  
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Houve um grande intervalo cheio de críticas e amarguras até que o cinema em São 

Paulo pudesse respirar. Tal ressurgimento teve início nos anos 1990, com o aparecimento dos 

multiplex, situados, em sua maioria, nos shopping centers, com capacidade de investimento 

principalmente de grandes conglomerados estrangeiros, conseguindo atrair o público que vinha 

cada vez mais diminuindo sua frequência ao cinema. Entretanto, acompanhando essa nova 

demanda por filmes vieram as exigências por conforto, segurança e qualidade de projeção; os 

shopping centers, em sua maioria, conseguiram suprir essas exigência e, principalmente, com a 

chegada do cinema digital, foi possível notar o crescimento gradativo dos espaços multiplex. Na 

verdade, a tecnologia acompanhou o cinema desde a sua origem e os padrões de projeção foram 

primordiais para as alterações necessárias de que o cinema dependia para continuar atraindo os 

espectadores. 

No caso das salas de cinema, as mudanças na população de organizações ocorreram 

tanto por meio de processos darwinianos quanto lamarckianos, conforme a teoria utilizada, de 

modo que se notou que uma população organizacional muda quando novos membros possuem 

competências mais favoráveis e competem com membros com competências menos favoráveis, 

como, no caso em questão, a nova tecnologia sonora contra os demais espaços com a tecnologia 

anterior. Ainda, a mudança organizacional por meio do processo lamarckiano ocorre quando os 

membros da população organizacional adaptam-se às pressões, trocando as competências 

menos favoráveis por competências mais favoráveis, como os teatros que passaram a utilizar o 

sistema sonoro e as salas de cinema que se adaptaram à tecnologia digital. 

O objetivo do cinema sempre foi trazer a sensação de viver um sonho acordado, dirigido 

para a mente do espectador, e, para isso, sempre se fez uso de inovações tecnológicas. Com o 

cinematógrafo, o pontapé inicial foi dado e, com a chegada do cinema sonoro, que demorou 

mais de 30 anos (por mais que houvesse as tentativas de sonoplastia e orquestras ao vivo, nada 

disso era perfeito e a própria indústria tinha seus receios) para se concretizar, a audição foi 

acrescentada à visão, para o deleito do público. 

Nesse novo contexto, o espaço físico das salas de cinema teve de ser alterado, para 

comportar as melhorias que iam aparecendo. Novas telas, como o cinemascope, que 

alcançavam metros de altura, fizeram cinemas diminuírem seu número de poltronas, mas 

aumentar o número de público procurando a sensação proporcionada. Hoje, o 3D traz uma nova 

revolução, juntamente ao aprimoramento que a projeção digital possibilitou; agora, a imersão 

do público é quase total, principalmente em salas menores e mais confortáveis ou com plateia 

em forma de estádio, como no caso das novas salas multiplex que foram abertas nos últimos 

anos. 
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Portanto, o aspecto morfogênico das salas de cinema, conforme o estudo, tornou-se cada 

vez mais presente, demonstrando que há realmente, nas organizações, uma tendência para a 

transformação e o aprimoramento de suas formas, diferentemente dos seres vivos, que tendem a 

ter uma característica mais morfostática. Ainda, o mecanismo de seleção demonstra por que 

existem tantas organizações e explica a existência de diferentes formatos organizacionais em 

diferentes épocas, pois organizações com formas mais ajustadas ao ambiente sobrevivem, ao 

passo que as formas menos ajustadas são eliminadas. Essa perspectiva propõe que um estudo 

histórico das organizações possibilita identificar seus movimentos de nascimento e morte, como 

foi feito no trabalho apresentado. 

No processo de mudança, uma das possibilidades é a própria extinção da organização, 

por ser muito nova e não conseguir sobreviver, criar ou encontrar um nicho adequado no 

ambiente em que atua. Nesse sentido, o cinema, em São Paulo, foi para inúmeras direções; 

nasceu no centro, espalhou-se pelos bairros, concentrou-se em lugares como a Avenida Paulista 

e arredores, e criou espaços (cineclubes e salas especiais) para cinéfilos apaixonados pela sétima 

arte, para que pudessem assistir a filmes muito distantes dos blockbusters hollywoodianos. 

Assim como uma espécie animal, gerou uma população de espaços de exibição de filmes por 

toda a cidade; algumas acabaram desaparecendo em alguns lugares e surgindo em outros, para 

continuar a sobreviver. Dessa forma, a tecnologia de exibição de filmes modificou sua forma 

organizacional, sendo importante lembrar que uma organização cuja infraestrutura não esteja 

pronta para um novo tipo de tecnologia que começa a ser aceito como padrão não terá sua 

sobrevivência prejudicada, pois o sucesso de mercado de uma tecnologia não está no seu 

desempenho ou superioridade, mas à participação das organizações nessa nova tecnologia. 

Os espaços cinematográficos possuem um potencial de mudança e adaptabilidade, pois 

há um público que continua querendo consumir esse serviço. No entanto, uma vez que a 

tecnologia é capaz de afetar toda uma população, os membros que não conseguem se adaptar a 

ela acabam sucumbindo, como foi possível notar pelo desaparecimento tanto dos salões e 

teatros que exibiam filmes quanto das gigantescas salas de cinema com apenas uma sala de 

exibição. Isso porque um nicho organizacional pode ser mais bem adaptado a mudanças 

tecnológicas, como é o caso dos multiplex situados nos shopping centers; além disso, novos 

nichos podem crescer vertiginosamente graças a novas tecnologias, como no caso dos cinemas 

de bairro. Em outras palavras, o surgimento de uma nova tecnologia pode forçar os espaços a 

evoluírem para um novo formato ou perecerem. 

As limitações da pesquisa atual referem-se principalmente à ausência de variáveis do 

ambiente que influenciaram o declínio e fechamento das salas de cinema, como, por exemplo,  
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segurança e, até mesmo, educação e renda. A inclusão destas variáveis pode ampliar o 

entendimento da dinâmica evolucionária desta população. 

A pesquisa mostrou que o estudo de um aspecto da organização, que é a forma, já 

possibilita entender ainda mais a realidade que nos cerca. Sem dúvida, há muito que ser feito 

quanto à análise estratégica, principalmente em relação às novas oportunidades que estão 

surgindo com a tecnologia; por exemplo, antigos cinemas de rua podem ser reerguidos fazendo 

uso das novas formas de projeção e, com o investimento necessário, aproveitar os antigos 

espaços, que, em muitos casos, encontram-se abandonados ou ocupados por serviços de pouca 

lucratividade, voltando a atrair público, do mesmo modo que nos melhores anos do passado. 

Além disso, ao navegar pela internet, não faltam depoimentos de pessoas saudosas dos 

cinemas de bairro e se queixando da falta de um entretenimento mais sadio e próximo dos locais 

onde residem. Há vários trabalhos que buscam entender como o cinema afeta as pessoas em 

seus hábitos, gostos, atitudes ou ideologias, mas, provavelmente, existe a necessidade de 

pesquisas para entender como o desaparecimento dos espaços cinematográficos afetou o 

público de São Paulo. 

A trajetória evolucionária das salas de cinema de São Paulo ainda está longe de acabar, 

visto que o espaço físico agora estabelecido dos multiplex, com a possibilidade de utilizar as 

mais modernas tecnologias de projeção, parece ter retomado um público que havia perdido para 

outras formas de entretenimento. 

Vale ressaltar ainda que esta pesquisa debruçou-se em apenas uma parte da indústria 

cinematográfica, que é a de exibição de filmes. É possível realizar ainda estudos longitudinais 

referentes ao impacto que a comunidade que compõe a indústria do cinema pode causar na 

produção de filmes; como os grandes circuitos de cinema exploram ou criam nichos; e quais as 

potenciais estratégias para o cinema no futuro. Também é possível realizar pesquisas 

qualitativas para captar a visão dos donos de cinema em relação ao mercado ancilar (home 

teathers, televisores de última geração com tecnologia 3D, filmes que podem ser assistidos e 

baixados por meio da internet etc.), que compõe a cadeia produtiva cinematográfica; . 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Matriz de amarração 

Problema de pesquisa: 

Quais foram as mudanças ocorridas na forma organizacional das salas de cinema na cidade de São Paulo, ao longo da evolução nos padrões de projeção 

cinematográfica? 

Objetivo geral: 

Descrever a evolução demográfica das salas de cinema na cidade de São Paulo, ao longo das mudanças tecnológicas ocorridas nos padrões de projeção cinematográfica, e as 

mudanças ocorridas na forma organizacional do ponto de vista da tecnologia, do espaço físico e da localização geográfica. 

Objetivos específicos Conceitos-chave e referencial teórico Indicadores Conclusões 

1. Descrever a evolução 

demográfica das salas de cinema 

ao longo das mudanças 

tecnológicas ocorridas nos 

padrões de projeção 

cinematográfica. 

- População (LEBLEBICI, 1995; BAUM, 1999; 

BATAGLIA; MEIRELLES, 2009); 

- Processos demográficos (DELACROIX; 

CARROLL, 1983; TUSHMAN; ANDERSON, 

1986; LEBLEBICI, 1995; HANNAN, 2005; 

BATAGLIA; MEIRELLES, 2009); 

- Mudança tecnológica (SCHUMPETER, 1961; 

TUSHMAN; ANDERSON, 1986; COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; METCALFE, 1994; 

BAUM; KORN; KOTHA, 1995; 

CHRISTENSEN, 2001; NELSON; WINTER, 

2005; PISANO, 2006; TEECE, 2007; 

FREEMAN; SOETE, 2008); 

- Padrões de projeção (ANDERSON; 

TUSHMAN, 1990; McKENDRICK; 

CARROLL, 2001); 

- Tecnologias alternativas (CLARK, 1985; 

TUSHMAN; ANDERSON, 1986; 

HENDERSON; CLARK, 1990; ETTLIE; 

PAVLOU, 2006; TEECE, 2007). 

- Total de salas de cinema, em São 

Paulo, em sua história; 

- Padrões de projeção identificados; 

- Número de salas por padrões de 

projeção; 

- Número de salas atuais por 

padrão. 

 

 

- Total de 471 locais de exibição localizados; 

- Maior volume de sala em um ano foi de 184, em 

1964; 

- Atualmente, constam 75 espaços de exibição; 

- Identificados 3 padrões de projeção: cinema mudo, 

cinema sonoro e cinema digital; 

- Período do cinema mudo foi de 40 anos. Total de 107 

salas. Auge em 1913, com 54 salas; 

- Período do cinema sonoro foi de 60 anos. Total de 266 

salas. Tem 24 salas atualmente; 

- Período do cinema digital e o padrão em ascensão 

atual têm 21 anos. Total de 59 salas, sendo, atualmente, 

51 salas. 



122 
 

2. Descrever as mudanças na 

forma organizacional das salas de 

cinema do ponto de vista do 

espaço físico. 

Estrutura e processo (McKELVEY, 1982; 

HANNAN; FREEMAN, 1984, 2005; 

CHANDLER,1990; ROMANELLI, 1991; 

BARNETT; CARROLL, 1995; CHEN; 

HAMBRICK, 1995; WADE, 1995; UZZI; 

BARSNESS, 1998; BAUM; RAO, 2004; 

NELSON; WINTER, 2005). 

- Tipos de espaços físicos 

dominantes; 

 - Espaço físico que mais 

predominou durante os períodos e 

atualmente.  

- Os espaços físicos dominantes e que não se 

modificaram foram: sala de cinema (254 locais 

identificados), teatro (55), salão (40) e multiplex (35); 

- Período do cinema mudo: teatro e salão; 

- Período do cinema sonoro: sala de cinema; 

- Período do cinema digital e atualmente dominante: 

multiplex. 

3. Descrever as mudanças na 

forma organizacional das salas de 

cinema do ponto de vista da 

tecnologia de projeção. 

- Tecnologias (EMERY; TRIST, 1965; 

LAWRENCE; LORCH, 1967; McKELVEY, 

1982; HANNAN; FREEMAN, 1984, 2005; 

BARNETT; CARROLL, 1995; CHEN; 

HAMBRICK, 1995; UZZI; BARSNESS, 1998; 

NELSON; WINTER, 2005). 

- Técnicas de projeção: 

cinematógrafo, 35 mm, cinerama, 

cinemascope, digital, 3D, IMAX. 

- Tecnologias de projeção dominantes: 35 mm (299 

locais identificados), cinematógrafo (146), novas; 

tecnologias digitais (59 locais). 

- Período do cinema mudo: cinematógrafo (salões e 

teatros); 

- Período do cinema sonoro: 35 mm (salas de cinema); 

- Período do cinema digital: som e imagem digitais, 3D 

(multiplex). 

4. Descrever as mudanças na 

forma organizacional das salas de 

cinema do ponto de vista da 

localização geográfica. 

Aldrich (1979), Ulrich (1987), Carroll e Wade 

(1991), Baum e Mezias (1992), Freeman e 

Hannan (1983), Barnett (1995), Carroll e 

Hannan (1995), Leblebici (1995), Baum e 

Haveman (1997), Daft (2002), Caldas e Cunha 

(2005), Bataglia e Meirelles (2009). 

- Identificação das localizações 

geográficas e nichos específicos. 

 

- Identificados 5 nichos:  

- Centro: total de 100 salas, atualmente 15; uma 

pertencente ao circuito comercial e as demais para um 

público específico; 

- Bairro: total de 274, atualmente 3; 

- Augusta, Paulista e Jardins: total de 34, atualmente 9; 

- Shopping center: total de 39, atualmente 34; 

- Cineclubes e salas especiais: total de 26, atualmente 

13. 
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APÊNDICE B – Banco de dados 

  

Denominação Decada Fundação Func. Fechado Lugares Qtd Salas Tecnologia Padrão de projeção Nicho Espaço físico Endereço Fontes

Pauliceia / Progredior 1890 1890 Não 1917 s/n 1

Kinetoscopio / 

Vitascope / 

Cinematógrafo

Cinema mudo Centro Salão Rua 15 de novembro,38 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paulic%C3%A9a%20%28S

al%C3%A3o%20de%20concertos%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Politeama 1890 1892 Não 1914 3000 1
Biógrafo / 

Cinematógrafo
Cinema mudo Centro Teatro Rua de São João com Rua Anhangabaú - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Polytheama%20%28Conce

rto%29%20%28F%29

New York em São Paulo / Salão Paris em São Paulo / Paulicéa 

Phantastica
1890 1897 Não 1904 s/n p/ 100 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Rua do Rosário, 5 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/New%20York%20em%20S

P%20%28Sal%C3%A3o%29;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Apolo 1890 1898 Não 1899 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Travessa Boa Vista - Centro
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Apolo%20%28Teatro%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Eldorado Paulista / Cassino Paulista / Éden Theatre / Bijou Theatre 

(Ola girátoria)
1890 1899 Não 1914 325 p/ 400 1

Biógrafo / 

Cinematógrafo
Cinema mudo Centro Teatro Rua São João, 19-21 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Eldorado%20Paulista%20

%28Teatro%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Motoscópio 1890 1899 Não 1899 s/n 1
Motoscópio / 

Cinematógrafo
Cinema mudo Centro Salão Rua de São Bento, 14 - centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Motosc%C3%B3pio;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Rotisserie Sportsman / Cinematógrafo Brasil / Cinematógrafo Paulista / 

Radium / Radium Cinema 
1900 1900 Não 1914 700 1_2 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Hotel Rua de São bento, 59 e 61 - Centro

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Radium%20Cinema; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sportsman%20%28Sal%C3

%A3o%29;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Sant´Ana 1900 1900 Não 1912 1186 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Rua da Boa Vista, 20 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sant%27%20Anna%20%2

8Teatro%29;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinematógrafo Lubin 1900 1902 Não 1902 s/n 1
Cinematógrafo / 

Cineógrafo
Cinema mudo Centro Salão Rua 15 de novembro, 63 - centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Lubin%20%28Cineograph

o%29;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Fasoli 1900 1903 Não 1929 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Rua Direita, 5 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Fasoli%20%28Sal%C3%A

3o%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

L´incroyable 1900 1903 Não 1903 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Rua Direita, 24 a - Centro
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/L%27%20incroyable; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

American Cinematograph 1900 1905 Não 1905 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Ambulante Praça Antonio Prado, 63  - Centro http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Salão Apolo 1900 1906 Não 1907 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Av. Rangel Pestana, 227A - Brás http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Moulin Rouge 1900 1906 Não 1911 780 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Rua São João, 115 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Moulin%20Rouge%20%28

Caf%C3%A9-concerto%29%20%28F%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Theatro Popular 1900 1906 Não 1908 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua do Gasômetro, 114  - Brás http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Kinema-Theatre / Iris theatre 1900 1907 Não 1916 600 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Rua 15 de novembro, 52 - centro

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Kinema-

Theatre%20%28Cinemat%C3%B3grafo%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Salão Luso Brasileiro / Real Cinema / Bijou Bom Retiro / Bijou Retiro 1900 1907 Não 1940 s/n 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Salão Rua da Graça, 144 - Bom Retiro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Real%20Cinema ;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Observações: Func. (Funcionamento): Indica se o cinema esta em atividade (sim ou não).

Lugares: A sigla s/n informa que não havia um número fixo de lugares, e nd que não foi possível identificar. Quando a quantidade vier acompanhada de p/ (para) indica a alteração de número de lugares.

Qtd salas (Quantidade de salas): Quando acompanhado do ano entre parênteses, informa o ano exato em que foi alterado o número de salas em dado espaço físico. A sigla s/n informa que não havia sala no caso dos auto-cines.

Tecnologia: Quando acompanhada de um p/ (para) indica que mudou de uma tecnologia para outra. 

Padrão de projeção:  Quando acompanhado de um p/ (para) informa que aquele cinema passou a adotar um novo tipo de padrão.
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Cinema Popular 1900 1908 Não 1913 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Av. Rangel Pestana, 140 - Brás
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Popular;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema-Palace 1900 1908 Não 1908 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Ladeira dos Piques, 7 - A - Consolação
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Palace;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema-Reclame 1900 1908 Não 1911 s/n s/n Cinematógrafo Cinema mudo Centro Ar livre Largo da Misericórdia - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Reclame%20%28Cinema%

20ao%20ar%20livre%29;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Éden Theatre 1900 1908 Não 1908 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua do Gasômetro, 112 - Brás
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Eden%20Theatre; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Edison Cinema 1900 1908 Não 1914 200 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua da Estação, 71  - Bom retiro

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Edison%20Cinema%20%28

Cinemat%C3%B3grafo%29

High-Life / Theatro Brasil 1900 1908 Não 1924 1036 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Largo do Arouche, 63 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/High-Life; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Luso Brasileiro 1900 1908 Não 1909 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua da Graça, 116 - Bom retiro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Luso-

Brasileiro%20%28Teatro%29;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Mignon theatre 1900 1908 Não 1909 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Largo do Mercadinho - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Mignon%20Theatre%20%

28Teatro%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Paris theatre 1900 1908 Não 1909 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Rua Anhagabaú, 12 e 14 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paris%20Theatre%20%28T

eatro%29;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Parisiense 1900 1908 Não 1908 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Bom Retiro, 70 - Luz
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Parisiense%20%28Cinemat

%C3%B3grafo%29;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Petit Santana 1900 1908 Não 1908 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Voluntários da Pátria, 459 - Santana http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Salão Alhambra / Cinema Paulista / Cinematógrafo Paulista 1900 1908 Não 1910 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão
Rua Senador Feijó, 2 (esquina Marechal 

Deodoro,sn) - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Alhambra%20%28Sal%C3

%A3o%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Salão Guarani 1900 1908 Não 1909 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua do Lavapés, 13 - Cambuci
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Guanabara;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Salão Minerva 1900 1908 Não 1908 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Av. da Intendência, 250 - Brás http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Colombo 1900 1908 Não 1966 1767 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Largo da Concórdia s/n - Brás http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

União Artistica / Pavilhão Elisa Brose 1900 1908 Não 1911 2740 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Circo / Pavilhão Rua Rodrigo Silva, 4 a 10A - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pavilh%C3%A3o%20Elisa

%20Brose; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

American Cinema 1900 1909 Não 1909 81 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Barra Funda, 151 - Barra Funda
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/American%20Cinema;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Brasil Cinema 1900 1909 Não 1913 150 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Rua dos Andradas - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Brasil%20Cinema%20%28I

I%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Circo Variedades / Pavilhão do Brás 1900 1909 Não 1909 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Circo / Pavilhão Av. Rangel Pestana, 335 - Brás http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Éden Cinema / Lirico Cinema 1900 1909 Não 1909 1200 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Sala de cinema Rua São Bento, 33 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Eden%20Cinema%20%28I

%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm.
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Ideal-Cinema 1900 1909 Não 1909 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Rua Barão de itapetininga, 44 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ideal%20Cinema%20%28II

%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Pavilhão Paulistano 1900 1909 Não 1909 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Circo / Pavilhão Av. Tiradentes,31 - Vila Buarque
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pavilh%C3%A3o%20Pauli

stano%20%28Circo%29

Petit / Odeon / Petit Cinema 1900 1909 Não 1910 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Marquês de Itu, 50-50-A - Vila Buarque
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Odeon%20%28I%29;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Pinoni / Cinema Pinoni 1900 1909 Não 1913 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Rua de São Bento, 47 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pinoni%20%28Sal%C3%A

3o%29

Royal Cinema 1900 1909 Não 1910 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua São Lazaro, 19 - Barra Funda
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Royal%20Cinema; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Salão Atos do Liceu 1900 1909 Não 1909 600 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Alameda Nothmann, 5A - Campos Elísios

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Atos%20do%20Liceu%20

%28Sal%C3%A3o%29;  ARAÚJO, Vicente de Paula. Salões, circos e cinemas de 

São Paulo. São Paulo, Editora Perspectiva, 1981.  

Salão Cinema / Cinema Grátis / Confeitaria Guarani 1900 1909 Não 1912 110 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Bar/Confeitaria Av. Rangel pestana, 126 - Brás
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sal%C3%A3o%20Cinema; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Smart Cinema / Theatro Guarany 1900 1909 Não 1915 1200 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Praça Alexandre herculano, 94/26-28 - Vila Buarque http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Smart%20Cinema

Teatro Cassino / Cine teatro apolo / Apolo 1900 1909 Não 1962 1158 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Centro Teatro Rua 24 de Maio, 40 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cassino%20%28Teatro%2

9; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Au cabaret 1910 1910 Não 1913 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Praça Antônio Prado, 2 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Au%20Cabaret; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/cinebares.html 

Chantecler Theatre / Teatro Rio Branco 1910 1910 Não 1925 800 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Rua General Osório, 77 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Chantecler%20Theatre; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema São João 1910 1910 Não 1910 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua de São João, 371 - Santa Cecilia

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Jo%C3%A3o%20

%28I%29 ;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Congresso 1910 1910 Não 1929 438 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Praça Dr. João Mendes, 9-11 - Centro

 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm;http://salasdecinemadesp2.blogsp

ot.com/search/label/Congresso

Éden Cinema / Teatro (II) 1910 1910 Não 1921 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua de São Caetano, 11 - Luz

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Eden%20Cinema%20%28II

%29;http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Ideal Cinema 1910 1910 Não 1914 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Rua do Gasômetro, 35-37 - Brás

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ideal%20Cinema%20%28I

%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Joly Theatro / Cinema Joly Theatre / Brás Bijou / Brás Cine 1910 1910 Não 1917 600 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Av. Rangel Pestana, 148 - Brás http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Pavilhão Americano 1910 1910 Não 1910 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Circo / Pavilhão Av. Brigadeiro Luis Antonio,31 - centro http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Piratininga / Cinema Eros / Theatro Eros 1910 1910 Não 1960 850 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua Piratininga, 95 - Brás

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Eros; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Amerikan Cinema / Cinema Celso Garcia 1910 1911 Não 1917 350 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Av. Celso Garcia, 40 - Brás
http://www.almanack.paulistano.nom.br/brascine.html; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine3p/historico/00237.pdf

Cinema América / Theatro America / Cinema American / Cine America 

/ Biógrafo Variedades / América
1910 1911 Não 1946 987 1

Biógrafo / 

Cinematógrafo

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro

Teatro p/ sala de 

cinema
Rua da Consolação, 324 - Consolação

http://www.almanack.paulistano.nom.br/consolacine1.html; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm
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Cinema Belém / Belém / Cinema Belenzinho / Teatro Melitta / Cine 

Santa Terezinha
1910 1911 Não 1960 450 p/ 925 1

Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Av. Celso Garcia, 228 - Belenzinho

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2009/01/belm-so-paulo-sp.html; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Familiar / Cinema Theatro / Nordisk Cinema 1910 1911 Não 1914 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua General Jardim, 57 - Vila Buarque

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Familiar;http://www.arquia

migos.org.br/bases/cine.htm

Eldorado Cinema 1910 1911 Não 1917 272 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Rua Quintino Bocaiuva, 39  - Centro  http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Eldorado%20Cinema; 

Flor do Oriente / Bijou Oriente / Cinema Estrela do Oriente / Estrela do 

Oriente / Cinema Oriente / Cinematógrafo Oriente / Cinema Oriental / 

Pavilhão Oriente / Cinema Estrela 

1910 1911 Não 1919 350 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Pavilhão Rua Oriente, 41 - Brás
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Flor%20do%20Oriente; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Isis Theatre 1910 1911 Não 1927 500 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Pavilhão Rua do Gasometro, 47 - Brás
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Isis%20Theatre; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Liberdade Theatre 1910 1911 Não 1913 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua da Liberdade, 38 - Liberdade
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Liberdade%20Theatre; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Palace Theatre 1910 1911 Não 1924 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Av. Brigadeiro Luis Antonio, 69 - A - Bela Vista  http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Palace%20Theatre

Pavilhão dos Campos Elisios / Coliseu dos Campos Eliseos 1910 1911 Não 1924 2000 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Circo / Pavilhão
Alameda Barão do Rio Branco, 57  - Campos 

Elísios

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pavilh%C3%A3o%20dos

%20Campos%20El%C3%Adsios; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Pavilhão Halley 1910 1911 Não 1912 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Circo Rua da Consolação, 371 -Consolação

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pavilh%C3%A3o%20Halle

y;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Pavilhão Independência 1910 1911 Não 1914 600 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Largo do Cambuci, sn - Cambuci http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Pavilhão Oriente 1910 1911 Não 1912 1800 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Pavilhão Rua Henrique dias, 44 - Brás

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pavilh%C3%A3o%20Orien

te; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Recreio 1910 1911 Não 1913 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Major diogo, 39 - Bixiga

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Recreio; ARAÚJO, Vicente 

de Paula. Salões, circos e cinemas de São Paulo. São Paulo, Editora Perspectiva, 

1981.

Recreio 1910 1911 Não 1912 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Pavilhão Rua da Barra Funda, sn - Barra Funda http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Recreio%20%28Teatro%29

Salão Te-Be / Guaianases 1910 1911 Não 1913 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Duque de Caxias, 81 e 83 - Campos Elisieos
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Te-

Be%20%28Sal%C3%A3o%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Star Cinema 1910 1911 Não 1911 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Sete, sn
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Star%20Cinema; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Melita 1910 1911 Não 1958 450 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Av. Celso Garcia, 340 - Belenzinho http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Variedades / Pauliceia Cinema / Teatro Avenida / Cineac / 

Avenida
1910 1911 Não 1951 780 p/ 1232 1

Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Centro Teatro Rua São João, 161 - Centro

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1951/12/30/171

Ambrosio 1910 1912 Não 1913 200 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Sala de cinema Rua das Flores, 68 e 70 - Centro http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Central Cinema 1910 1912 Não 1913 600 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Sala de cinema Av. Rangel pestana, 122 - Brás http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Avenida 1910 1912 Não 1914 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Av. Rangel Pestana, 111 - Brás

http://www.almanack.paulistano.nom.br/brascine.html; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Avenida%20%28III%29



127 
 

 

Cinema São João / Internacional 1910 1912 Não 1916 900 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro
Salão p/ Sala de 

cinema
Rua da Mooca, 436 - Mooca

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Jo%C3%A3o%20

%28II%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Theatro Sant'anna / Mascote 1910 1912 Não 1929 369 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua Voluntários da Pátria, 302  - Santana http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Variedades Familiar 1910 1912 Não 1914 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Rua Três Rios, 86 - Bom Retiro http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Circo Tavares 1910 1912 Não 1912 s/n 1 Cinematógrafo cinema mudo Bairro Circo / Pavilhão Rua Maria Marcolina, s/n http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Élite 1910 1912 Não 1913 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Barão de Iguape, 21 - Liberdade
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Elite; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Flor Cinema 1910 1912 Não 1912 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Rua da Conceição, 5 - Centr
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Flor%20Cinema; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Mafalda / Teatro Mafalda 1910 1912 Não 1941 1265 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Av. Rangel Pestana, 150 - Brás

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Mafalda; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Minerva / Cinema Guarani 1910 1912 Não 1925 500 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua da Consolação, 217 - Consolação http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Odeon Cinema 1910 1912 Não 1912 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Av. Rangel Pestana, 139 - Brás http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Savoia Theatre / Campos Sales 1910 1912 Não 1913 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Rua Conselheiro Ramalho, 205-A - Bixiga
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Savoia%20Theatre; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Skating Palace / Skating Rink / Gaumont 1910 1912 Não 1916 1500 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro
Hotel recreativo p/ 

Teatro
Praça da Republica, 50 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Skating%20Palace%20%28

Sal%C3%A3o%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Odeon / Eclair 1910 1912 Não 1915 478 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua Duque de Caxias, 46 - campos elíseos http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Bijou Santa Marina / Cinema Santa Marina / São Carlos 1910 1913 Não 1917 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Rua Guaicuru, 71 - Agua Branca http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Bresser 1910 1913 Não 1917 440 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua Bresser, 55 - Belenzinho
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bresser; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Barra Funda 1910 1913 Não 1917 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão
Rua Barra Funda, 16 (esquina com a Albuquerque 

Lins)-Barra Funda

http://www.soleassociados.com.br/pdfs/spedrosp.pdf; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Tiradentes / Cinema Theatre-Tiradentes / Cinema Theatro-

Tiradentes
1910 1913 Não 1915 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Av. Tiradentes, 110 e 112 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Tiradentes%20%28Cine-

teatro%29

Excelsior Theatre 1910 1913 Não 1914 1020 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua de São Caetano, 226 - Saúde
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Excelsior%20Theatre; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Lapa Cine Teatro / Cinema da Lapa / Lapa Cinema Theatre 1910 1913 Não 1917 1200 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Pavilhão Rua da Trindade,12, 19,17 e 25 - Lapa http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Maria José 1910 1913 Não 1914 556 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua Major jose bento - Cambuci
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Maria%20Jos%C3%A9; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Paris Cinema 1910 1913 Não 1915 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Pavilhão Rua Apa, 12  - Santa Cecília http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm
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Pathé Palacio 1910 1913 Não 1929 1040 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Praça Dr João Mendes - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Path%C3%A9%20Palacio

%20%28F%29

Penha Cinema 1910 1913 Não 1914 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Campos Sales, 23 - Penha
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Penha;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Roma Theatro 1910 1913 Não 1929 911 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua Barra Funda, 62 - Barra Funda http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Royal theatre 1910 1913 Não 1950 1170 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua sebastião pereira, 62 - Santa Cecilia

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Royal%20Theatre; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Scala Theatre / Brasil Cinema / Universal 1910 1913 Não 1917 760 2 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Rua Barão de Itapetininga, 14 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Scala%20Theatre; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Cristal / Cinematógrafo Cristal / Cristal Theatro 1910 1913 Não 1914 1220 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua Lopes Chaves, 37 - Barra Funda
http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cristal%20%28Theatre%29

Teatro Guarani 1910 1913 Não 1929 625 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Largo do Cambuci, 21 - Cambuci

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Guarani%20%28Teatro%29

; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Marconi / Cinema Marconi / Marconi Theatre / Theatro 

Marconi / Casa Blanca / Marconi
1910 1913 Não 1961 1215 p/ 794 1

Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro

Teatro p/ Sala de 

cinema
Rua Correia de Melo, 6 / 80 - Bom Retiro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Marconi%20%28Teatro%2

9; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1961/4/2/21

Berlim / Progredior / Bijou Aurora 1910 1914 Não 1914 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Salão Rua Aurora, 59 - Centro  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema São José 1910 1914 Não 1917 605 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Sala de cinema Rua Nova de São José, 22  - Brás  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Esperia / Teatro Esperia 1910 1914 Não 1952 1052 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua Conselheiro Ramalho, 132 - Bixiga

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Esperia%20%28Teatro%29

;http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Follies Bergeres 1910 1914 Não 1914 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Ladeira de Santa Ifigenia, 7 - Santa Ifigênia

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Follies%20Berg%C3%A8re

%20%28Caf%C3%A9-concerto%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro da Paz / Cine Colombinho / Colombinho 1910 1914 Não 1929 1005 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Teatro Rua João Teodoro, 47 - centro
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Teatro%20da%20Paz; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro São Paulo 1910 1914 Não 1967 1328 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Largo São Paulo, sn - Liberdade http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Apolo / Cine Odeon 1910 1915 Não 1929 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Domingos de Morais, 121 - Vila Mariana http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Central / Central Sala Vermelha e Sala Verde 1910 1916 Não 1922 574 2 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Sala de cinema Rua São João, 53 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Central%20%28I%29%20%

28F%29; 

Cinema Teatro Moderno 1910 1916 Não 1960 572 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua da Mooca, 407 - Mooca http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Moderno

Teatro Boa Vista 1910 1916 Não 1947 982 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Centro Teatro Rua Boa Vista com Ladeira porto Geral - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Boa%20Vista%20%28Teatr

o%29

São Pedro 1910 1917 Não 1967 1580 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua Barra Funda, 171 - Santa Cecilia

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Pedro%20%28Cine-

teatro%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cine Penha 1910 1918 Não 1922 240 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Sala de cinema Rua da Penha, 74 - Saúde http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm
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Santana 1920 1921 Não 1958 1378 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Centro Teatro Rua 24 de maio, 77 - centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Santana%20%28Teatro%2

9

Carlos Gomes 1920 1922 Não 1960 1304 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua 12 de Outubro, 92 - Lapa

www.almanack.paulistano.nom.br/lapacine.html.;  

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Carlos%20Gomes%20%28

An%C3%BAncio%29

Cinema Olimpia / Cine Teatro Olympia / Teatro Olympia 1920 1922 Não 1950 2154 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Av. Rangel Pestana, 120 - Brás

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Olympia; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Fênix 1920 1923 Não 1950 1004 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Cineteatro Rua Domingos de Morais, 74  - Vila Mariana http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Triângulo 1920 1923 Não 1929 500 1 Cinematógrafo Cinema mudo Centro Bar/Café Rua 15 de novembro, 17 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Triangulo; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cine Theatro Brasil / Cine Ipiranga Palácio 1920 1924 Não 1963 500 p/ 1800 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro

Teatro p/ Sala de 

cinema
Rua Tabor, 75 - Ipiranga

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Brasil%20%28I%29; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1963/11/14/21

Paraíso 1920 1924 Não 1940 1116 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua do Paraíso, 69 - Vila Mariana http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Santa Helena 1920 1925 Não 1971 1376 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Centro Teatro Praça da Sé 259-261 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Santa%20Helena; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Brás Polytheama / Theatro Braz Politheama / Éden Politeama / 

Politeama Cinema
1920 1926 Não 1968 2467 1

Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Av. Celso Garcia, 223 - Brás

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bras-Polytheama; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bras-Polytheama; 

Cinema Odeon / Odeon - Sala Vermelha / Odeon - Sala Azul 1920 1926 Não 1954 4530 2
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua da Consolação, 40 - Consolação

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Odeon%20%28II%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Colyseo Paulista / Teatro São Carlos / Cine-Teatro São Carlos 1920 1926 Não 1947 1997 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua Dona Maria Tereza, 80-82 - Vila Buarque

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Colyseo%20Paulista%20%

28F%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Excelsior cinema / Império 1920 1926 Não 1927 600 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Sala de cinema Rua França Pinto, 6 - Vila Mariana http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Meia Noite cine 1920 1926 Não 1929 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Salão Rua Formosa, 10 e 10-A - Santa Ifigênia http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Penha Cine Theatro/ Teatro Penha 1920 1926 Não 1960 956 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua da Penha, 75 - Saúde http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Bife/Casa Bife 1920 1927 Não 1928 s/n 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Barracão Rua Formosa, 18 e 20 http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Capitolio 1920 1927 Não 1950 2960 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Sala de cinema Rua São Joaquim, 107 - Liberdade

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Capitolio%20%28F%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cine Cambuci 1920 1927 Não 1950 1800 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Sala de cinema Rua Climaco Barbosa, 5 - Cambuci

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cambuci; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/cambucicine.html; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Gloria/Cine Gloria 1920 1927 Não 1970 1360 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro

Pavilhão p/ Sala de 

cinema
Rua do Gasômetro, 235 - Brás

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Gl%C3%B3ria; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://www.omelhordogasometro.com.br/resultado.asp?CatID=174&est=SP&no=

Madeiras%20e%20Ripas

Oberdan 1920 1927 Não 1966 1937 p/1270 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua Ministro Firmino Whitaker, 63 - Brás http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Oberdan%20%28F%29

São Bento 1920 1927 Não 1950 565 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Centro Sala de cinema Rua São Bento, 245 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Bento
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São Geraldo/Cinema Perdizes 1920 1927 Não 1928 510 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Sala de cinema Rua Cardoso de Almeida, 5 - Perdizes http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Teatro Victoria 1920 1927 Não 1930 644 1 Cinematógrafo Cinema mudo Bairro Teatro Rua Turiassu, 251 http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Alhambra 1920 1928 Não 1954 844 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Centro Sala de cinema Rua Direita, 223 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Alhambra%20%28F%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Asturias 1920 1928 Não 1943 966 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Cineteatro Rua da Consolação, 469-471 - Consolação http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cinema Paulistano 1920 1928 Não 1952 1490 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Rua Vergueiro, 140 - Liberdade

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paulistano%20%28Cine-

teatro%29; http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Santo Antonio 1920 1928 Não 1960 1218 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Sala de cinema

Rua da Mooca, no antigo 99/101 (atual nº 547) - 

Mooca

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Santo%20Antonio; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

São Jose/Monaco São Jose 1920 1928 Não 1969 2940 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Teatro Largo São José do Belém, 155 - Belém

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Jos%C3%A9%20

%28Cine-teatro%29 ;  http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/5/3/21

Cine Rosário 1920 1929 Não 1960 1086 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua São Bento, 405 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rosario; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm; http:// 

www.almanack.paulistano.nom.br/

Cine teatro Paramount/Paramount 1920 1929 Não 2010 1729 p/ 1839 1_5 (1979)
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Augusta, Paulista e Jardins

Teatro p/ Sala de 

cinema
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411 - Jardim Paulista

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paramount%20%28F%29; 

http://www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm

Cine-Teatro São Vito/Aliança 1920 1929 Não 1963 566 1
Cinematógrafo p/ 

Talkie p/ 35 mm

Cinema mudo p/ Cinema 

sonoro
Bairro Cineteatro Rua Visconde de Inhomirim, 726 - Móoca

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Victor%20%28Cine-

teatro%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1963/9/11/21

Pedro II 1930 1930 Não 1962 769 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Centro Cineteatro Parque Anhagabaú, 11 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pedro%20II; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1962/10/21/21

Santa Cecilia 1930 1930 Não 1961 2068 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. General Olimpio da Silveira, 215 - Santa Cecilia
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Santa%20Cec%C3%Adlia; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/sceciliacine.html

Paratodos 1930 1932 Não 1956 1885 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Largo Santa Ifigênia, 63 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paratodos; 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=56198395

Recreio (Cine-Teatro) 1930 1932 Não 1960 1132 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Bairro Cineteatro Rua Engenheiro Fox, 62 - Lapa
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Recreio%20%28Cine-

teatro%29; http://www.saopauloantiga.com.br/cine-recreio/

Rialto 1930 1932 Não 1980 1942 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua João Teodoro, 1075 - Pari
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rialto%20%28F%29; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1980/1/5/21-ilustrada

São Francisco 1930 1932 Não 1955 1500 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Cineteatro Praça Floriano Peixoto, 226 - Santo Amaro
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1955/11/8/2

Vila Maria 1930 1932 Não 1959 591 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Guilherme Cotching 840 - Vila Maria 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-v.html; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1959/10/4/171

Broadway 1930 1934 Não 1967 1661 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 560 - Centro

http://www.almanack.paulistano.nom.br; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Broadway%20%28I%29%2

0%28F%29

Babylonia/Brás 1930 1935 Não 1961 3742 p/ 2400 1
Talkie p/ 35 mm p/ 

Cinemascope
Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Rangel Pestana, 2079 - Brás

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Babyl%C3%B4nia%20%28

F%29

Phenix/Fênix 1930 1935 Não 1965 1162 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Domingos de Morais 898 - Vila Mariana 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-f.html; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1944/12/31/142; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1965/12/17/21
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Lux 1930 1935 Não 1955 2664 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Jose Paulino, 226 - Brás
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Lux; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1955/7/6/2-primeiro-caderno

Paroquial São Pedro / Imperador 1930 1935 Não 1977 849 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Brigadeiro Jordão, 598 - Ipiranga
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paroquial%20S%C3%A3o

%20Pedro; http://acervo.folha.com.br/fsp/1977/4/1/21

São Caetano 1930 1935 Não 1960 1260 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua São Caetano, 442 - Luz 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1960/11/5/21

Ufa-Palácio / Art Palácio 1930 1936 Sim 3119 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 419 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Art-

Pal%C3%A1cio*%20%28F%29 ; http://www.almanack.paulistano.nom.br/

Cine Theatro São Luiz / Cine Tatuapé 1930 1937 Não 1971 1062 1

Talkie p/ 

Cinesmascope p/ 

Cinerama p/ 35 mm

Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Celso Garcia, 3409 - Tatuapé

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Luiz; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/tatuapecine.html; 

http://www.abarcasite.com.br/lazer.htm

Jurucê 1930 1937 Não 1968 1106 1 Talkie p/ 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Jurucê , 1106 - Moema

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Juruc%C3%AA; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/indianopoliscine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1968/1/29/21-ilustrada

Metro 1930 1938 Não 1997 1605 2 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 791 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Metro%20%28F%29

Universo 1930 1938 Não 1980 4324 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Celso Garcia, 378 - Brás

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Universo; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-u.html;  

http://www.almanack.paulistano.nom.br/brascine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1980/1/18/2-primeiro-caderno

Bandeirantes / Ouro 1930 1939 Sim 1800 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Largo do Paissandú, 138 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ouro*%20%28F%29; 

California 1930 1939 Não 1952 860 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Jerusalém, 596 - Vila Mendonça
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1952/6/1/171

Opera 1930 1939 Não 1957 2001 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Dom Jose de Barros, 505 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Opera%20%28I%29%20%2

8F%29;http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/cine-opera-sp/

Cinemundi / Mundi 1940 1940 Não 1971 500 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Praça da Sé, 259 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cinemundi; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-m.html

Jabaquara 1940 1940 Não 1949 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema
Rua Carneiro da Cunha Esq com Visconde de 

Inhauma
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-j.html

Jaçanâ 1940 1940 Não 1950 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Guapira - Jaçanã http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/07/aparecida-sao-paulo-sp.html

Roxy / Roxi 1940 1940 Não 1981 2485 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Celso Garcia, 499 - Brás

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Roxy%20%28F%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-r.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1981/1/12/21-ilustrada

Tucuruvi 1940 1941 Não 1970 1000 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Tucuruvi, 686 - Tucuruvi 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-t.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/1/4/21

Cine Brasil 1940 1942 Não 1963 1522 p/ 1310 1
35 mm / 

Cinemascope
Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Teodoro Sampaio, 2546 - Pinheiros

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Brasil%20%28II%29; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1963/2/9

Itaquera 1940 1942 Não 1969 530 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Municipal, 16 -  Itaquera

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Itaquera; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/2/23/21-ilustrada

Vila Prudente 1940 1942 Não 1967 1176 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Capitão pacheco chaves, 1002 - Vila Prudente
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Vila%20Prudente; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/9/29/136-ilustrada

Casa Verde 1940 1943 Não 1967 780 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Praça Centenário, 234 - Casa Verde
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Casa%20Verde; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/3/2/21-ilustrada
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Cruzeiro 1940 1943 Não 1971 2196 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Domingo de Morais, 486 - Saúde

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cruzeiro;http://www.alman

ack.paulistano.nom.br/vmarianacine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/12/19/390

Ipiranga 1940 1943 Não 2005 1936 2 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Ipiranga, 786 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ipiranga%20%28F%29

Piratininga 1940 1943 Não 1980 4313 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Rangel Pestana, 1554 - Brás

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Piratininga%20%28F%29; 

http://www.saopauloantiga.com.br/cine-piratininga-o-fim-definitivo/; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1980/2/1/136

Ritz - Consolação 1940 1943 Não 1961 915 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua da Consolação, 2403 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ritz%20%28Consola%C3

%A7%C3%A3o%29; http://www.almanack.paulistano.nom.br/consolacine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1961/6/11

Ritz - São João / Rivoli 1940 1943 Não 1981 975 p/ 803 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 587 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ritz%20%28S%C3%A3o%

20Jo%C3%A3o%29

São Miguel 1940 1943 Não 1973 858 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Arlindo Colaço, 27 - São Miguel
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/4/17/2

Dom José 1940 1944 Não 1973 650 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Antonieta, 33 - Casa Verde

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Dom%20Jos%C3%A9%20

%28II%29; http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-d.html, 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/4/10/21-ilustrada

Icaraí / Ouro Verde 1940 1944 Não 1984 1479 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua da Mooca, 2519 - Mooca

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Icara%C3%AD; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ouro%20Verde; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1984/12/25/21

Marabá 1940 1944 Sim 1655 p/1022 1_5 (2009) 35 mm / Digital / 3D
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Centro

Sala de cinema p/ 

Multiplex
Av. Ipiranga, 757 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Marab%C3%A1%20%28N

ovo%29*%20%28F%29

Penha Principe 1940 1944 Não 1973 674 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Penha de França, 345 - Penha
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/2/11/390

São Vicente de Paula 1940 1944 Não 1972 1000 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Coronel Francisco Inácio, 895 - Ipiranga
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Vicente; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1972/2/17/21

Monumento 1940 1945 Não 1953 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema

Rua Vieria de Almeida esq com Rua Mario Vicente - 

Ipiranga http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-m.html

Rex 1940 1945 Não 1969 1800 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Rui Barbosa, 266 - Bela Vista

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rex%20%28F%29; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/bexigacine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1945/8/30/143; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/8/31/21-ilustrada

Cine São Jorge / Cine CIC 1940 1946 Não 1979 2113 p/ 200 1
35 mm / 

Cinemascope
Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Celso Garcia, 5332 - Tatuapé

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Jorge; 

http://www.abarcasite.com.br/lazer_2.htm

Hollywood / Santana 1940 1946 Não 2010 2542 p/ 242 1 35 mm / Digital
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Bairro Sala de cinema Rua Voluntários da Pátria, 2192 - Santana

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Hollywood%20%28F%29; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/2/4/21

Dom Pedro I 1940 1947 Não 1961 894 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Silva Bueno, 1543 - Ipiranga

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Dom%20Pedro%20I; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-d.html; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/ipirangacine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1961/9/14/21-ilustrada

Esmeralda 1940 1947 Não 1975 1668 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. General Olimpio da Silveira, 621 - Santa Cecilia
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Esmeralda%20%28F%29; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/sceciliacine.html

Majestic / Espaço Banco Nacional / Espaço Unibanco de Cinema 1940 1947 Sim 1548 p/ 855 1_5(1993)
Cinerama / 70 mm p/ 

35 mm / Digital

Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Augusta, Paulista e Jardins

Sala de cinema p/ 

Multiplex
Rua Augusta, 1475 - 1470 - Consolação

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/06/majestic-so-paulo-sp.html; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/09/espao-unibanco-so-paulo-

sp.html

Sammarone 1940 1947 Não 1969 2450 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Silva Bueno, 2591 - Ipiranga http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sammarone

Vitoria 1940 1947 Não 1974 1370 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Alvaro Ramos, 2250 - Agua Rasa

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Vitoria; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-v.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1974/12/28/21-ilustrada
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Cacique 1940 1948 Não 1996 476 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Washington Luis, 22 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cacique; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html

Catumbi 1940 1948 Não 1964 540 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Catumbi, 183 - Belenzinho
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Catumbi; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html

Colonial 1940 1948 Não 1967 1300 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema
Rua Conselheiro Moreira Barros 844 - Santa 

Terezinha 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/5/7/21

Continental 1940 1948 Não 1972 1300 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Estrada do mirim, 169 (Av. Imirim, 1293)- Santana
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Continental; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1972/7/12/21-ilustrada

Imperial 1940 1948 Não 1969 1820 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua da Mooca, 3430 - Mooca

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Imperial; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/moocacine.html

Jaraguá 1940 1948 Não 1959 1000 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Catão, 682 - Lapa
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Jaragu%C3%A1%20%28F

%29

Rian 1940 1948 Não 1963 800 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Miguel Mentem, 1071 - vila guilherme
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rian; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1963/11/20/21-ilustrada

Sabara 1940 1948 Não 1974 1840 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Domingo de Morais, 1199 - Vila Mariana

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sabara; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-

s.html;http://acervo.folha.com.br/fsp/1974/6/17/21

Santo Estevão 1940 1948 Não 1961 644 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Martinho de Campos, 386 - Vila Anastacio
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1961/12/13/21

Vogue 1940 1948 Não 1964 830 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Voluntários da Pátria, 2132 - Santana
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-v.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1964/9/16/21

Cairo 1940 1949 Não 2009 828 3 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Formosa, 401 - Centro
http://www.almanack.paulistano.nom.br; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cairo%20%28F%29

Climax 1940 1949 Não 1975 1650 p/1124 1
35 mm / 

Cinemascope
Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Espirito Santo, 330 - Liberdade

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Climax%20%28F%29; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/2/26/21-ilustrada

Cristal 1940 1949 Não 1973 550 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Tamuata, 77 - ipiranga

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cristal;http://www.indepen

denciaoumorte.com.br/node/730/; http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/7/15/390-

caderno-de-domingo

Estrela 1940 1949 Não 1978 1760 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Caramuru, 877 - Saúde
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Estrela%20%28F%29;http:/

/cinemafalda.blogspot.com/2009/04/antigos-cinemas-letra-e-cine-eldorado.html

Ideal 1940 1949 Não 1960 1096 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Piratininga, 557 - Brás
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ideal; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html

Ipê 1940 1949 Não 1966 805 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Pedro Vicente, 1039 - Luz
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/9/29/21

Iris 1940 1949 Não 1958 700 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Celso Garcia 1558 - Belem 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Iris%20%28F%29

Aster 1950 1950 Não 1960 732 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Marquês de Abrantes, 405 - Belém
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/antigos-cinemas-de-sao-paulo-

cine.html;http://acervo.folha.com.br/fsp/1960/2/10/21

Candelária 1950 1950 Não 1973 1550 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Guilherme Cotching, 1874 - Vila Maria
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Candel%C3%A1ria; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/3/8/21-ilustrada

Carrão 1950 1950 Não 1973 1041 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Conselheiro Carrão, 1741 - Vila Carrão
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1974/4/30/21
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Clipper 1950 1950 Não 1970 1553 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Santa Marina, 2618 - Freguesia do Ó

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/06/clipper-so-paulo-sp.html; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/9/30/21-ilustrada

Excelsior / Bruni Vila Nova / Vila Nova / Guarujá 1950 1950 Não 1989 726 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Santo Amaro, 1064 - Santo Amaro
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/antigos-cinemas-letra-e-cine-

eldorado.html;http://acervo.folha.com.br/fsp/1989/9/25/21

Jupiter 1950 1950 Não 1984 1901 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Dr. João Ribeiro, 440 - Penha

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Jupiter; 

http://atiliosantarelli.fotoblog.uol.com.br/photo20080701223149.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1984/12/25/21-ilustrada

Leblon 1950 1950 Não 1967 1016 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua vergueiro, 934 - Liberdade

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Leblon; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/1/8/21-ilustrada

Nacional 1950 1950 Não 1977 3250 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Glélia, 1517 - Lapa
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Nacional%20%28F%29;htt

p://acervo.folha.com.br/fsp/1977/12/4/2-primeiro-caderno

Oasis 1950 1950 Não 1990 541 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Praça Júlio Mesquita, 123 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Oasis; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-o.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1991/3/14/21-ilustrada

Patriarca 1950 1950 Não 1984 1245 1 Cinemascope Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua do Oratório, 890 - Mooca
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Patriarca; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1984/5/2/21

Pax 1950 1950 Não 1959 650 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Mauricio de castilho, 20 - Ipiranga
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pax; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1959/3/29/414-assuntos-culturais

Radar / Del Rey 1950 1950 Não 1971 1444 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Santo Amaro, 526 - itaim

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Radar; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-r.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/7/6/21-ilustrada

Santa Isabel 1950 1950 Não 1966 780 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Santa Adelaide, 353 - casa verde
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Santa%20Isabel; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/12/16/21-ilustrada

Savoy 1950 1950 Não 1973 834 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Mendes Junior, 711 - Pari
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/8/12/390

Vila Formosa 1950 1950 Não 1959 300 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Praça Dr. Rafael S; Vidal 98 - Vila Formosa 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-v.html; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1959/9/13/171

Jaguará 1950 1950 Não 1967 400 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Rio Turvo, 369 - Vila Jaguaré 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-j.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/1/6/2

Aparecida 1950 1951 Não 1973 700 p/ 549 1
35 mm / 

Cinemascope
Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Jaçanã, 635 - Jaçanã

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/07/aparecida-sao-paulo-sp.html; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009_04_01_archive.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/7/15/390-caderno-de-domingo

Fatima 1950 1951 Não 1969 809 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua do Orfanato, 1782 - Vila Prudente
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Fatima; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/5/15/21-ilustrada

Jussara / Bruni São José / Dom José (Centro) 1950 1951 Sim 700 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Dom Jose de Barros, 306 - centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Jussara%20%28F%29; 

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090523/not_imp375576,0.php; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Dom%20Jos%C3%A9%20

%28I%29*%20%28F%29

Marrocos 1950 1951 Não 1997 1870 2 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Conselheiro Crispiniano, 352 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Marrocos%20%28F%29; 

http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1176869-7086,00-

ABERTURA+DO+CINE+MARABA+TRAZ+ESPERANCA+PARA+RETOMAD

A+DA+CINELANDIA+PAULISTA.html

Ozanan 1950 1951 Não 1960 470 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Tomas Edson 2301 - Bairro do Limão
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-o.html; 

http://kaiochahad.wordpress.com/

Pagé 1950 1951 Não 1965 650 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Azevedo Soares 2123 - Tatuapé 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1965/12/31/21

São Geraldo 1950 1951 Não 1993 936 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Travessa Nossa Senhora da Penha, 24 - Penha
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Geraldo%20%28F

%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1993/12/25/21-ilustrada
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São João 1950 1951 Não 1975 968 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Dona Matilde, 171 - Vila Matilde
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/3/30/390

Star / Lumiere / Cine UOL Lumiere 1950 1951 Sim 927 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Joaquim floriano, 399 - Itaim bibi http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Lumi%C3%A8re

Tropical 1950 1951 Não 1976 2070 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Roma, 731 - Lapa

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Tropical; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-t.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1976/1/9/21-ilustrada

Zelina 1950 1951 Não 1970 1374 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Zelina, 320 - Vila Prudente

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-z.html; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/vzelinacine.html;  

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/7/21/21-ilustrada

Anchieta 1950 1952 Não 1982 1958 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Silva Bueno, 2404 - Ipiranga http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Anchieta

Bagdá (Ararat) 1950 1952 Não 1966 1000 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Guaipá, 913 - Vila Leopoldina

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bagd%C3%A1; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/vleopoldina.html; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-b.html

Caxingui 1950 1952 Não 1961 700 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Professor Francisco Morato, 9 - Butantã

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html; 

http://www.saopaulominhacidade.com.br/list.asp?ID=3168; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1960/5/3/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1961/6/10/21

Cinemar 1950 1952 Sim nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema
Rua Voluntário Delmiro Sampaio, 163 - Santo 

Amaro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cinemar

Goiás 1950 1952 Não 1983 1385 1
35 mm / 

Cinemascope
Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Butantã, 100 - Pinheiros

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Goi%C3%A1s%20%28F%

29; http://atiliosantarelli.fotoblog.uol.com.br/photo20090524000053.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1983/12/30/136-ilustrada

Guanabara 1950 1952 Não 1971 850 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Eduardo Cotching, 101 - Vila Formosa

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Guanabara; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/vformosacine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/6/29/21-ilustrada

Joá 1950 1952 Não 1969 1162 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Ibirapuera, 2234 - Moema
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Joa; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/12/7/21-ilustrada

Jóia / Shochiku 1950 1952 Não 1987 1100 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade  http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Joia%20%28F%29

Leste / Nevada 1950 1952 Não 1970 1586 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Praça Silvio Romero, 55 - Tatuapé
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Leste; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/2/28/21-ilustrada

Mar 1950 1952 Não 1978 1687 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Adolfo Pinheiro, 234 - Santo Amaro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Mar; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1978/2/24/2-primeiro-caderno

Maracanâ 1950 1952 Não 1975 2054 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Salvador Simões, 436 - Ipiranga 

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Maracan%C3%A3%20%28

F%29

Monark 1950 1952 Não 1967 1194 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Brig. Luis Antonio 884 - Bela Vista
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-m.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/10/12/21

Paris 1950 1952 Não 1971 1850 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Barra do Tibagi, 657 - Bom Retiro 

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paris%20%28I%29%20%28

F%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/2/3/21-ilustrada

Plaza / Miami 1950 1952 Não 1969 1500 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Praça Marechal deodoro, 340 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Plaza%20%28I%29%20%2

8F%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/10/7/21

República 1950 1952 Não 1976 2254 1 Cinemascope Cinema sonoro Centro Sala de cinema Praça da Republica, 365 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rep%C3%BAblica%20%2

8II%29%20%28F%29; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/republicacine.html; 

Rio 1950 1952 Não 1958 857 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua da Consolação, 1992 - Consolação

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rio%20%28I%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-r.html; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/consolacine.html
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Riviera 1950 1952 Não 1971 2200 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Lins de Vasconcelos, 1108 - Aclimação

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Riviera; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/aclimacaocine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/6/3/21

Roma 1950 1952 Não 1973 1898 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua da Mooca, 617 - Mooca

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Roma; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-r.html#uds-search-results; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/8/12/390

Soberano 1950 1952 Não 1971 1358 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Vergueiro, 6487 - Paraiso

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Soberano; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/8/31/21-ilustrada

Trianon / Belas Artes / Gaumont Belas Artes / HSBC Belas Artes / 

Belas Artes
1950 1952 Não 2011 1380 p/ 1040

01 _03 

(1967)_06 

(1980) 

35 mm / Digital
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Augusta, Paulista e Jardins

Sala de cinema p/ 

Multiplex
Rua da Consolação, 2423 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/05/belas-artes-so-paulo-sp.html

Vera 1950 1952 Não 1971 731 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema
Estrada Municipal de agua fria, 783 - Alto de 

Santana

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Vera; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-v.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/12/1/21-ilustrada

Bertioga 1950 1953 Não 1965 744 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Terezina, 62 - Mooca

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bertioga; 

http://www.portaldamooca.com.br/; 

http://www.scribd.com/doc/46560421/Vivere01; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-b.html; 

Brasilândia 1950 1953 Não 1977 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Praça Parapuã, 1709 -Vila Brasilândia

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Brasil%C3%A2ndia%20%2

8F%29; Livro "Salas de cinema em São Paulo", de Inimá Simões - 1990;  

http://acervo.folha.com.br/fsp/1977/6/25/21-ilustrada

Palacio do Cinema (Bretagne) e (Normandie) / Palácio das Diversões 1950 1953 Sim 1199 2 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Rio Branco, 425 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Normandie

Itapura 1950 1953 Não 1978 919 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Prefeito Passos, 53 - Liberdade
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Itapura; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html

Lapenna / Lapena 1950 1953 Não 1978 1080 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema
Praça Pe. Aleixo Monteiro Mafra, 11 - São Miguel 

Paulista

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Lapenna%20%28F%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1978/10/29/2-primeiro-caderno

Lins 1950 1953 Não 1970 1688 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Lins de Vasconcelos, 2375 - Aclimação

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Lins; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/6/28/21

Maringá 1950 1953 Não 1968 1282 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Conceição, 1098 - Jabaquara

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Maring%C3%A1%20%28F

%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1968/6/9/21-ilustrada

Niteroi 1950 1953 Não 1988 933 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Galvão Bueno, 102 - Liberdade
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Niteroi%20%28F%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-l.html

São Sebastião 1950 1953 Não 1980 1500 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Maria Carlota, 870 - Vila Esperança

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sao%20Sebasti%C3%A3o; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1980/1/2/21-ilustrada

Arlequim 1950 1954 Não 1969 1812 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Brigadeiro Luís Antonio,1461 - Bela Vista
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Arlequim;  

http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/cine-arlequim/

Itaim 1950 1954 Não 1966 599 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Joaquim Floriano 563 - Itaim 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1954/4/21/2; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/10/31/21

Itamarati 1950 1954 Não 1972 641 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Barão de tatuí, 304 - Santa Cecília

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Itamarati%20%28F%29; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/sceciliacine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1972/7/6/21-ilustrada

Liberdade 1950 1954 Não 1962 950 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Liberdade, 631

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Liberdade; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas.html;http://acervo.folha.com.br/

fsp/1962/7/14/21-ilustrada

Marajá 1950 1954 Não 1967 444 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Senador Flaquer 49 - Santo Amaro 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-

m.html;http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/1/15/21

Moderno 1950 1954 Não 1966 942 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua da Mooca 2241 - Mooca
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-m.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/10/31/21
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Paganini 1950 1954 Não 1966 712 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. São Miguel, 20 - Penha

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paganini; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/7/31/21-ilustrada

Piqueri 1950 1954 Não 1967 1328 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Coronel Bento Bicudo, 1264 - Piqueri

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Piqueri; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/piquericine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/12/6/21-ilustrada

Regência 1950 1954 Não 1969 1598 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Augusta, 973 - Consolação

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Regencia%20%28F%29; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/consolacine.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/9/18/21-ilustrada

Santa Inês 1950 1954 Não 1970 1260 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Alameda Rainha Santa, 353 - Vila Santa Isabel 
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/10/11/21

Tokio / Alámo / Nikkatsu 1950 1954 Não 1967 1500 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua São Joaquim 129 - Liberdade
http://www.fjsp.org.br/guia/cap08_b2.htm; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Nikkatsu

Ypê / Ipê 1950 1954 Não 1966 512 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Estrada da Pedreira, 2179 - Itaquera
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/11/11/21

Marachá 1950 1955 Não 1978 980 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Augusta, 776 - Consolação

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Marach%C3%A1; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-m.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1978/1/3/21-ilustrada

Meninópolis 1950 1955 Não 1969 1036 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Morumbi, 209 - Brooklin
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Menin%C3%B3polis; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-m.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/3/2/386-vida-social

Nilo 1950 1955 Não 1978 1133 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Presidente Vargas, 123 - Jabaquara

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Nilo%20%28F%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-n.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1978/6/29/21-ilustrada

Paulista 1950 1955 Não 1974 1042 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Augusta, 2751 - Jd. Paulista

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paulista%20%28F%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1974/6/30/390-caderno-de-domingo

Penha Palace / Penharama 1950 1955 Não 1989 2350 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Praça 8 de setembro, 155 - Penha
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Penha%20Palace; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1989/4/8/21

Picolino 1950 1955 Não 1970 850 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Augusta, 1513 - Consolação

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Picolino; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/9/27/21-ilustrada

Santo Antonio de Pádua / Cangaiba Palace 1950 1955 Não 1970 860 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Estrada do Cangaiba, 350 - Penha
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/4/3/21

Aladin 1950 1956 Não 1981 1051 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Celso Garcia, 3749 - Tatuapé
http://cinemafalda.blogspot.com/2009_04_01_archive.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1981/12/9/21-ilustrada

Amazonas 1950 1956 Não 1985 1497 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Praça Padre Damião s/n - Vila Prudente 
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Amazonas%20%28F%29; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1985/12/17/2-primeiro-caderno

Boulevard 1950 1956 Não 1973 1230 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Antônio de Godói, 83 - Centro
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-b.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/6/17/390-caderno-de-domingo

Caboclo 1950 1956 Não 1973 1000 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Dr. Joaquim Mara, 1592 - Vila Matilde
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Caboclo; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/5/6/390-caderno-de-domingo

Can can 1950 1956 Não 1990 s/n 1 35 mm Cinema sonoro Centro
Sala de cinema p/ 

Cineteatro
Rua Conselheiro Nébias, 192 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Lider; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1991/4/1/21-ilustrada

Jardim 1950 1956 Não 1974 1214 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Fradique Coutinho, 377 - Pinheiros
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-j.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1974/10/28/21

Pérola 1950 1956 Não 1966 823 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema
Estrada da Conceição, 2115 - Vila Munhoz - 

Carandiru

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Perola; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/7/5/21-ilustrada
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Seckler 1950 1956 Não 1968 670 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Estrada de São João Climáco, 686 - Sacomã

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Seckler; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1968/1/9/21

Áurea 1950 1957 Sim 1026 1 35 mm Cinema sonoro Centro Cineteatro Rua Aurora, 522 - Centro

http://www.almanack.paulistano.nom.br; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Aurea%20%28Cine-

teatro%29*%20%28F%29

Brasília 1950 1957 Não 1970 1264 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 354 - Lapa
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bras%C3%Adlia; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/5/2/21-ilustrada

Cine Astral / Alvorada 1950 1957 Não 1975 1402 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Cotoxó, 1013 - Perdizes

http://cinemafalda.blogspot.com/2009_04_01_archive.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/5/15/21-ilustrada; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/1/26/390

Dutra Palace 1950 1957 Não 1971 600 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Abaraduaba, 15 - Capela do Socorro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Dutra%20Palace; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/1/3/398-assuntos-diversos

Fidalgo 1950 1957 Não 1966 1004 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Guapira, 146 - Tucuruvi
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-

f.html;http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/3/20/21

Galeria Olido 1950 1957 Sim 1339 1_3(1982) 35 mm Cinema sonoro
Centro p/ Cineclubes e Salas 

especiais

Sala de cinema p/ 

Sala especial
Av. São João, 473 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Olido*%20%28F%29

Haway / Flórida / Haway 1 e 2 1950 1957 Não 1985 1248 2 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Turiassu, 734 - Pompéia

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Haway; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-h.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1985/6/28/2-primeiro-caderno

Monumento 1950 1957 Não 1971 766 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema
Rua Engenheiro Ranulfo Pinheiro de lima, 1 - 

Ipiranga

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Monumento; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/5/7/21-ilustrada

Paissandú 1950 1957 Não 2001 2150 p/ 780 2_1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Largo do Paissandú, 60 - Centro 

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paissand%C3%BA%20%2

8F%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1988/7/27/2-primeiro-caderno

Palmeiras 1950 1957 Não 1967 543 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Dalvo Matos Dedeca 418 - Freguesia do Ó
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/5/9/21

Singapura 1950 1957 Não 1970 1124 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Alberto Bayngton, 134 - Vila Maria Alta
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Singapura; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/11/26/21-ilustrada

Astro 1950 1958 Não 1975 867 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Cupecê, 1555 - Cidade Ademar
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/antigos-cinemas-de-sao-paulo-

cine.html; http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/10/28/2

Centenário 1950 1958 Não 1970 1762 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Guilherme Cotching, 955 - Vila Maria
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Centen%C3%A1rio; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/11/26/21-ilustrada

Cine Sol 1950 1958 Não 1977 1514 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. General Ataliba Leonel, 298 - Carandiru
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sol; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1977/10/16/386-vida-social

Coral / Coral 1 e 2 1950 1958 Não 1987 971 2 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua 7 de abril, 381 - centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Coral; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1990/12/31/21-ilustrada

Mônaco / Premier 1950 1958 Não 1993 1100 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Rio Branco, 62 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Monaco; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-m.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1993/3/11/21-ilustrada

Nippon 1950 1958 Não 1980 916 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Santa Luzia, 74 - Liberdade
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Nippon%20%28F%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-n.html

Cine Arca 1950 1959 Não 1965 1328 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Fagundes Filho 634 - Saude

http://cinemafalda.blogspot.com/2009_04_01_archive.html; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1959/11/21/156-segundo-caderno; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1965/3/17/21-ilustrada

Comodoro 1950 1959 Não 1997 1400 1 Cinerama Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 1462 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Comodoro%20Cinerama%2

0%28F%29; http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html
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Fiametta / Studio ABC / Sala Cinemateca / Sala UOL de cinema / Ig 

Cine / Cinema da Vila / Cine Sabesp
1950 1959 Sim 271 1 35 mm / Digital

Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Fradique Coutinho, 361 - Pinheiros http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/09/ig-cine-so-paulo-sp.html

Haiti 1950 1959 Não 1971 1100 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Canindé, 630 - Pari

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Haiti; 

http://www.almanack.paulistano.nom.br/canindecine.html; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-h.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/12/31/21-ilustrada

Monte Libano 1950 1959 Não 1961 244 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Mazzei 1797 - Vila Mazei

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-m.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1961/6/27/21; 

http://acervo.folha.com.br/fdm/1959/9/2/2

Prata 1950 1959 Não 1974 1191 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Julio Bueno, 1842 - Jd. Brasil

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Prata; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1974/5/3/21-ilustrada

Regina 1950 1959 Não 1993 1140 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 1140 - Centro

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Regina%20%28F%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-r.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1994/1/31/21-ilustrada; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1993/12/25/21-ilustrada

Safira 1950 1959 Não 1966 1909 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua do Hipodromo, 1445 - Brás

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Saphira; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-s.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/8/26/21-ilustrada

Sapopemba 1950 1959 Não 1978 881 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Sapopemba, 7900 - Vila Regente Feijó http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Sapopemba

Apolo / Moulin Rouge 1960 1960 Não 1985 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Conselheiro Nébias, 211 - Centro

http://www.almanack.paulistano.nom.br/outros.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1985/10/13/2; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/05/apolo-so-paulo-sp.html

Coliseu 1960 1960 Não 1971 1154 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Edu Chaves, 77 - Jaçanã

 http://acervo.folha.com.br/fsp/1960/5/4/21; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-c.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/5/23/323

Graúna / Chaplin 1960 1960 Não 1991 728 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Santo Amaro, 1747 - Itaim
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Gra%C3%Bana; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1991/1/11/21-ilustrada

Ibéria / Mônaco Belém 1960 1960 Não 1972 625 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Marquês de Abrantes, 365 - Belém

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-i.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1960/6/3/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1972/8/16/2

Jade 1960 1960 Não 1976 1920 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Cabuçu, 43 - Vila Galvão

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas-j.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1960/5/6/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1976/1/18/21

Lar 1960 1960 Não 1966 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Cincinato Braga, 576 - Bela Vista

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/04/cinemas.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1960/4/8/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/10/31/21

Paladium 1960 1960 Não 1983 900 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Francisco Morato, 202 - Butantâ
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Paladium; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1983/6/22/21-ilustrada

Pigalle / Arouche A e B 1960 1960 Sim nd 2 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Largo do Arouche, 426 - Centro
http://www.almanack.paulistano.nom.br/buarquecine.html; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Arouche*

Plaza (Santo Amaro) 1960 1960 Sim nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Largo 13 de Maio, 490 - Santo Amaro  http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Plaza%20%28II%29

Rio Branco 1960 1960 Não 1982 nd 1_2(1972) 35 mm / 70 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Rio Branco, 500 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rio%20Branco%20%28F%

29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1960/10/28/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1982/6/30/21

Astor 1960 1961 Não 2001 1268 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Paulista, 2073 - Conjunto Nacional - Bela Vista
 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Astor%20%28F%29%20%

28An%C3%BAncio%29; http://blogs.estadao.com.br/eu-paulistano/page/3/

Valparaiso 1960 1961 Não 1977 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Tucuruvi, 208 - Tucuruvi
http://acervo.folha.com.br/fsp/1961/8/1/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1977/2/17/21

São Francisco 1960 1961 Não 1971 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Tereza Cristina, 49/51 - Jardim Angela
http://acervo.folha.com.br/fsp/1961/12/15/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/3/28/21
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Atlas / Augustus / Capital 1960 1962 Não 1993 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Rio Branco, 300 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Atlas%20%28I%29; 

http://cinemafalda.blogspot.com/2009_04_01_archive.html

Barão 1960 1962 Não 1994 600 1 35 mm Cinema sonoro Centro Prédio comercial
Rua Barão de Itapetininga, 255 - Centro - Galeria do 

Edifício Califórnia

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bar%C3%A3o; 

http://www.guiadoator.com.br/revista-do-ator/notinhas-enviadas/2400-em-2010-

vamos-lutar-pela-revitalizacao-de-teatros-que-estao-desativados-e-abandonados-

em-sao-paulo.html; http://acervo.folha.com.br/fsp/1994/11/22/21

Bijou / Oscarito / Cine Recriarte Bijou 1960 1962 Não 2001 112 p/ 92 1_2_1 35 mm Cinema sonoro
Centro p/ Cineclubes e Salas 

especiais

Sala de Cinema p/ 

Cineclube
Praça Franklin Roosevelt, 172/184 - Centro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Oscarito%20%28Cineclube

%29%20%28F%29;  

Europa 1960 1962 Não 1967 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Praça de Republica - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Europa; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/4/10/21

Japi 1960 1962 Não 1976 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Emlio marengo, 512 - Vila Gomes Cardim

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Japi; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1976/11/21/386-vida-social; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1962/9/30/21

Marco Polo / Globo 1960 1962 Sim nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Ipiranga, 933/955 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Marco%20Polo; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1995/6/30/21-ilustrada

Pedro II 1960 1962 Não 1981 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua dos Timbiras, 144 - Centro

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1962/10/22/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1981/6/7/21

Arizona / America 1960 1963 Sim nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Rio Branco, 49 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Arizona

Esplanada / Atlas 1960 1963 Não 1991 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Praça Júlio Mesquita, 33 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Esplanada; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1991/3/14/21-ilustrada

Jamour 1960 1963 Não 1992 500 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Domingo de Morais, 2833 - saúde

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Jamor; 

http://www.casafirmeparaiso.com.br/historia.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1992/2/20/21-ilustrada

Vila Rica 1960 1963 Não 1989 nd 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Santo Amaro, 617 - Jardim Paulista

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Vila%20Rica;http://acervo.

folha.com.br/fsp/1988/12/23/21

Windsor 1960 1963 Sim 1103 1 35 mm / 70 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Ipiranga, 974 - centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Windsor*

Rio / Cinearte 1 / Cine Bombril / Cine Livraria Cultura 1960 1963 Sim 400 1_2 (2005) 35 mm / Digital
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema

Rua Padre João Manoel, 160 / Av. Paulista, 2073 - 

Conjunto Nacional - Cerqueira César

http://acervo.folha.com.br/fsp/1963/3/9/21; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cinearte%201

Bruni Brás / Brás 1960 1964 Não 1985 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Celso Garcia, 609/605 - Brás
http://acervo.folha.com.br/fsp/1964/8/5; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1985/12/17/2-primeiro-caderno

Metropole 1960 1964 Não 1998 1000 1 35 mm Cinema sonoro Centro Prédio comercial Av. São Luiz, 187 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Metropole%20%28F%29

St. Tropez 1960 1964 Não 1970 nd 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Augusta, 943 - Pinheiro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/St.%20Tropez%20%28An

%C3%BAncio%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1964/5/17/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/12/29/2

Bruni opera 1960 1964 Não 1968 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua José Getulio, 521 - Liberdade
http://acervo.folha.com.br/fsp/1964/10/8/21;http://acervo.folha.com.br/fsp/1968/7/

7/21

Bruni Vila Mariana / Capri 1960 1965 Não 1987 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Domingos de Morais, 348 - Vila Mariana

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bruni%20Vila%20Mariana; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1987/10/9/2-primeiro-caderno

Saci 1960 1965 Não 2009 500 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 285 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Saci;  

http://www.ogimaplus.com.br/principal.php?pagina=roteirosp

Gazeta 1960 1966 Não 1992 589 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Paulista, 900 - Térreo

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Gazeta; 

http://www.colband.com.br/ativ/nete/spac/gu98/jardins/cinema.htm; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1992/11/12/21-ilustrada
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Santa Izabel 1960 1966 Não 1973 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Parapuã, 50 - Vila Brasilândia
http://acervo.folha.com.br/fsp/1966/12/19/21;  

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/3/4/390

Abaeté 1960 1967 Não 1977 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Garibaldi, 292 - Bom Retiro
http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/4/24; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1977/8/14/390

Biarritz 1960 1967 Não 1993 nd 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2332 - Bela Vista
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Biarritz; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1993/10/28/71-acontece

Center / Iguatemi / Serrador / Center Iguatemi / Shopping Iguatemi 1960 1967 Sim 978
1_3(1989)_6 

(2005)
35 mm / Digital / 3D

Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center

Sala de cinema p/ 

Multiplex
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Pinheiros

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/5/24/21; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Center

Festival 1960 1967 Não 1981 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Deputado Lacerda Franco, 60 - Pinheiros

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-f.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/6/19/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1981/5/30/21

Gazetinha 1960 1967 Não 1999 574 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Paulista, 900 - Subsolo

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Gazetinha%20%28F%29; 

http://www.colband.com.br/ativ/nete/spac/gu98/jardins/cinema.htm; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1999/11/11/71-acontece

Jacimar 1960 1967 Não 1978 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Nossa senhora da Lapa, 284 - Lapa
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Jacimar; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1978/11/19/2-primeiro-caderno

Center Lapa / Lapa centerplex 1960 1968 Sim 593 1_3 (1999) 35 mm / Digital / 3D
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center

Sala de cinema p/ 

Multiplex
Rua Catão, 72 - Lapa

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/05/centerplex-lapa-so-paulo-

sp.html; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Lapa%20Centerplex*%20

%28F%29

Fontana 1960 1968 Não 1993 nd 1_2(1973) 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Celso Garcia, 243 - Belém
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Fontana; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1993/9/29/21

Park 1960 1968 Não 1973 nd 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Augusta, 1823 - Consolação

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1968/7/6/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/9/23/390

Palmella 1960 1968 Não 1986 nd 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Pamplona, 1418 - Cerqueira Cesar
http://acervo.folha.com.br/fsp/1968/12/19/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1986/10/1/2

Rancho 1960 1968 Não 1989 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua General Couto Magalhães, 140 - Luz
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rancho; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1989/7/5/21-ilustrada

San Remo 1960 1968 Não 1982 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Domingo de Morais, 770 - Vila Mariana

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-

s.html;http://acervo.folha.com.br/fsp/1968/7/18/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1979/12/31/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1982/1/15/21

Snob´s 1960 1968 Não 1974 s/n s/n 35 mm Cinema sonoro Bairro Autocine Av. Santo Amaro, 5462 - Santo Amaro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Snob%27s%20%28Auto-

cine%29%20%28F%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1974/9/30/21

Copan 1960 1969 Não 1986 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Prédio comercial Av. Ipiranga, 220 - centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Copan;http://www.skyscra

percity.com/showthread.php?p=60311325

Cosmos 70 1960 1969 Não 1974 250 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Augusta, 962 - Consolação

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cosmos%2070;http://www.

almanack.paulistano.nom.br/embra5.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/2/22/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1974/11/6/21

Orly / Cinema 1 / Cinesesc 1960 1969 Sim 329 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Augusta, 2075 - Jd. Paulista

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Orly%20%28F%29; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1969/11/20/21

Paulistano 1960 1969 Não 1998 540 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344 - Bela Vista
http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-p.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1998/1/18/71

Bruni Santo Amaro / Santo Amaro 1970 1970 Não 1992 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Adolfo Pinheiro, 384 - Santo Amaro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Santo%20Amaro; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1992/12/28/21-ilustrada

Center 3 / Bristol 1970 1970 Sim 1399 1_7 (2003) 35 mm / Digital / 3D
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Augusta, Paulista e Jardins

Sala de cinema p/ 

Multiplex
Av. Paulista, 2064 - Bela Vista

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bristol%20%28F%29%20%

28%2F%2F%29; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bristol*%20%28F%29; 

Jornal da Tarde - 03/05/1998; Revista "Veja" - 26/05/0976
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Gazetão 1970 1970 Não 1999 500 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Paulista, 900 - 1º andar
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Gazet%C3%A3o; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1999/11/11/71-acontece

Museu da Imagem e do Som (MIS) 1970 1970 Sim 185 1
8 mm / 16 mm / 35 

mm / Digital

Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Cineclubes e Salas especiais Museu Av. Europa, 158 - Pinheiros http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/MIS*%20%28F%29

Saturno 1970 1970 Não 1990 800 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Itinguçu, 731 - Vila Ré
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Saturno; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1990/7/14/21

Moon Interlagos 1970 1970 Não 1979 s/n s/n 35 mm Cinema sonoro Bairro Autocine Av. Interlagos, 1570 - Interlagos
http://acervo.folha.com.br/fsp/1970/5/21/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1979/12/27/21

Arcades / Paris 1970 1971 Sim 3000 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Ipiranga, 808 - Centro http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Arcades

Chaparral 1970 1971 Não 1986 s/n s/n 35 mm Cinema sonoro Bairro Autocine Av. Marginal Tiête, 2000 - Pinheiros

 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Chaparral%20%28Auto-

cine%29%20%28F%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/10/25/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1986/10/17/2

Cinespacial 1970 1971 Não 1992 513 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. São João, 1465 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cinespacial%20%28F%29; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1992/12/31/21

Flamingo / Gazetinha Centro / Teatro Odeon 1970 1971 Não 1984 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Aurora, 753 - Centro

http://cinemafalda.blogspot.com/2009/11/cinemas-letra-f.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1971/11/8/2; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/3/5/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1984/12/12/21

Liberty 1970 1971 Não 1998 755 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Paulista, 2064 (Piso Paulista)- Bela Vista

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Liberty%20%28F%29%20

%28%2F%2F%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1998/10/22

Texas 1970 1971 Não 1992 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Roberto Simonsen, 88 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Texas;http://acervo.folha.c

om.br/fsp/1992/4/19/136-ilustrada

Moon Pinheiros 1970 1972 Não 1976 s/n s/n 35 mm Cinema sonoro Bairro Autocine Av. Jaguaré, 1400 - Pinheiros
http://acervo.folha.com.br/fsp/1972/8/17/2; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1976/4/2/21

Village 1970 1973 Não 1975 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Três Rios, 246 - Bom Retiro

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Village?zx=10c56a1203565a

6b; http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/7/27/2; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/7/23/2

Veneza 1970 1973 Não 1978 nd 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Augusta, 2833 - Consolação
http://acervo.folha.com.br/fsp/1973/9/28/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1978/11/29/2

Londres 1970 1974 Não 1989 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Adolfo Pinheiro, 65 - Santo Amaro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Londres; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1989/5/5/21-ilustrada

Cineclube G.V. 1970 1974 Não 1991 s/n 1 16 mm / 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Av. Nove de Julho, 2029 - Bela Vista
http://acervo.folha.com.br/fsp/1991/2/27/21; 

http://www.aicinema.com.br/professores/luiz-gonzaga-de-luca

Avenida 1970 1975 Não 1993 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 335 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Avenida%20%28II%29%2

0%28F%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/10/25/2; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1993/12/16/21

Continental Shopping 1970 1975 Não 2010 699 2 35 mm / Digital
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center Sala de cinema Av. Leão machado, 100 3ºpiso - Pq. Continental

 

http://www.rbmcinemas.com.br/;http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/

label/Continental%20Shop.*; http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/8/5/21

Gemini 1970 1975 Não 2011 758 2 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Prédio comercial Av. Paulista, 807 - Jardim Paulista  http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Gemini%20%28F%29

Las Vegas 1970 1975 Sim nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. São João, 341 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Las%20Vegas*%20%28F

%29?zx=942c01ad97cda53f; http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/10/25/2

Los Angeles 1970 1975 Sim nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Prédio comercial Rua Aurora, 501 - Centro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Los%20Angeles*%20%28

F%29
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Scala / Belas Artes (Centro) / Broadway / Duplo 1970 1975 Não 1989 nd 1 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Rua Aurora, 720 - Centro

http://www.almanack.paulistano.nom.br; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/06/scala-so-paulo-sp.html; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1989/4/9/136

Versailes 1970 1975 Não 1976 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Av. Corifeu de Azevedo Marques, 6300 - Butantã
http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/12/6/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1976/4/2/21

Pop´s 1970 1975 Não 1984 s/n s/n 35 mm Cinema sonoro Bairro Autocine Av. Pacaembu, esquina com Emissários
http://acervo.folha.com.br/fsp/1975/7/31/2; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1984/3/1/21

Top Cine 1970 1976 Não 2006 500 p/395 1_2 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Paulista, 854 - Top Center - Bela Vista
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/06/top-cine-so-paulo-sp.html; 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u60304.shtml

Cineclube do Sindicato dos Jornalistas 1970 1976 Não 1986 s/n 1 16 mm / 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua Rego Freitas, 530 - Centro

 www.clubedochorosp.com.br/arquivos/memoria.../EntrevistacomColibri.doc; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1984/12/12/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1986/3/10/2

Central / Republica 1970 1977 Sim nd 2 35 mm Cinema sonoro Centro Sala de cinema Av. Ipiranga, 752 - Centro  http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Central%20%28II%29

Ibirapuera 1970 1977 Não 2004 715 3 35 mm / Digital
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center Multiplex Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Ibirapuera; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2004/10/13/21-ilustrada

Spendid / Cal Center 1970 1977 Não 1999 736 3 35 mm / Digital
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center Multiplex Av. Brigadeiro Faria Lima, 1541/1543 - Pinheiros

http://acervo.folha.com.br/fsp/1994/12/2/71-acontece; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1999/8/1/71-acontece; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/05/cal-center-so-paulo-sp.html

Turiassu 1970 1977 Não 1989 nd 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Rua Turiassu, 2100 - Pompéia
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Turiassu; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1989/10/3/21-ilustrada

Vitrine / Estação Vitrine /  Direct TV 1970 1977 Não 2008 285/170/100 1_3 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Augusta, 2530 - Bela Vista
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Vitrine ; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1998/12/31/71

Cineclube Bixiga 1980 1981 Não 1990 s/n 2 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua 13 de Maio, 124 - Bixiga

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bixiga%20%28Cineclube%

29%20%28F%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1990/12/5/21-ilustrada

Rock Show 1980 1981 Não 1987 nd 1 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Av. Brigadeiro Faria Lima, 1575 - Pinheiros
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Rock%20Show; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1987/5/5/2

Centro Cultural Vergueiro / Centro Cultural São Paulo 1980 1982 Sim 110 1
DVD / 16 mm / 35 

mm / Digital
Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Biblioteca Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Centro%20Cultural%20S%

C3%A3o%20Paulo*

Carbono 14 / Piloto 13 / Limite 1980 1982 Não 1987 s/n 1 16 mm / 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua Treze de Maio, 363 - Paraiso
http://acervo.folha.com.br/fsp/1982/12/9/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1987/4/10/2

Eldorado / Shopping Eldorado (Cinemark) 1980 1982 Sim 2478 9 35 mm / Digital / 3D
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center Multiplex

Av. Reboução, 3970 - Pinheiros - Shopping center 

eldorado

http://acervo.folha.com.br/fsp/1982/12/17/21; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Eldorado%20Cinemark*%2

0%28F%29; http://www.cinemark.com.br

Duque 1980 1983 Não 1994 s/n 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Cineteatro Av. Duque de Caxias, 935 - Bom Retiro
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Duque%20%28Cine-

teatro%29; http://acervo.folha.com.br/fsp/1994/11/22/21

Vitória 3 1980 1983 Não 1988 s/n 1 35 mm Cinema sonoro Bairro Sala de cinema Estrada de São João Climáco, 686 - Sacomã

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Vitoria%203?zx=52d40ee46

7572bf7; http://acervo.folha.com.br/fsp/1983/9/17/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1988/2/3/21

Opera Collage 1 1980 1984 Não 1987 s/n 1 16 mm / 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua da Consolação, 94 - Bela Vista
http://acervo.folha.com.br/fsp/1984/11/9/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1987/1/13/2

Center Norte/ Center Norte Cinemark 1980 1984 Sim 1483 3_5 (2004) 35 mm / Digital / 3D
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center Multiplex Travessa Casalbuono, 127 - Vila Guilherme

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Center%20Norte; 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Center%20Norte%20Cinem

ark; www.cinemark.com.br

Luzes da cidade 1980 1985 Não 1988 s/n 1 16 mm / 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua Sena Madureira, 298 - Vila Mariana
http://acervo.folha.com.br/fsp/1985/3/22/2; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1988/6/24/2
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Opera Collage 2 1980 1986 Não 1987 s/n 1 16 mm / 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Av. Paulista, 1578 - Bela Vista
http://acervo.folha.com.br/fsp/1987/1/13/2; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1986/7/1/21

Chico Boia 1980 1986 Não 1987 s/n 1 16 mm / 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua Alagoas,903 - Consolação
http://acervo.folha.com.br/fsp/1986/4/23/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1987/4/10/2

Interlagos 1980 1988 Sim 2062 6_10 (1998) 35 mm / Digital / 3D
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center Multiplex Av. Interlagos, 2255 - Jd. Umuarama  http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Interlagos%20Cinemark*

Interlar Aricanduva 1980 1988 Sim 3116 14 35 mm / Digital / 3D
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center Multiplex Av. Aricanduva, 5555

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Interlar%20Cinemark*%20

%28F%29

Santana 1980 1988 Sim s/n 1 35 mm Cinema sonoro Centro Cineteatro Rua do Boticário, 209 - Centro
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Santana%20%28Cine-

teatro%29*; http://acervo.folha.com.br/fsp/1988/6/17/2

Studio Alvorada 1980 1988 Não 2002 182/143 2 35 mm Cinema sonoro Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema
Av. Paulista, 2073 - 1º Andar - Conjunto Nacional - 

Bela Vista

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Studio%20Alvorada; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2002/1/3/71-acontece

Cine Lar center (Haway) 1980 1989 Não 2002 1201 3 35 mm / Digital
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Shopping Center Multiplex Rua Otto Baumgart, 500 - S/322

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Lar%20Center%20%28Cine

%20Teatro%29; http://www.guidu.com.br/sao-paulo/cinemas/mais-shopping-

largo-13-cinepolis/; http://acervo.folha.com.br/fsp/2002/5/2/71-acontece

Sesc Pompéia / Cine Arte Lilian Lemmertz 1980 1989 Não 2010 190 p/ 95 2_1 (2001) 35 mm / Digital
Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Cineclubes e Salas especiais Sala especial Rua Clélia, 33 - Piso Térreo - Pompéia

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Pomp%C3%A9ia; 

http://www.espaco2deartes.com.br/

Memorial da America Latina 1980 1989 Sim 30 1 DVD/VHS Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Centro Cultural
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 644 - Barra 

Funda

www.cidadedesaopaulo.com/.../202-memorial-da-america-latina; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/2/28/71 

Elétrico 1990 1990 Não 1994 316/84/32 3 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua augusta, 973 - Consolação
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/2008/06/regncia-so-paulo-sp.html; 

http://salasdecinemadesp.blogspot.com/2008/08/eltrico-cineclube.html

Veneza Cineclube 1990 1991 Não 1997 s/n 1 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua Treze de Maio, 124 -Paraiso
http://acervo.folha.com.br/fsp/1991/1/17/21; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1997/3/6/136

Cineusp 1990 1993 Sim 90 1 16 mm / 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Cineclube Rua do Anfiteatro, 181 - Colméia - Favo 4 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Cinusp*

Butantâ (Playarte) 1990 1996 Sim 571 3 35 mm / Digital Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Professor Francisco Morato, 2718 - Butantã
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Butant%C3%A3%20Playar

te*

Market Place (cinemark) 1990 1996 Sim 456 p/ 1831 3_8 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 - Vila Cordeiro 

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Market%20Place%20Playar

te%20%28F%29

Patio Paulista (Playarte) 1990 1996 Sim 451 2 35 mm / Digital Cinema digital Shopping Center Sala de cinema Rua Treze de Maio, 1947 - Paraiso 
http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Patio%20Paulista%20Playa

rte*%20%28F%29

West Plaza (Playarte) 1990 1996 Sim 349 2 35 mm / Digital Cinema digital Shopping Center Sala de cinema
Av. Francisco Matarazzo, s/nº  - Bloco B - Agua 

Rasa

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/West%20Plaza%20Playarte

*

Cinemateca Petrobras / Cinemateca BNDES 1990 1997 Sim 110/210 2
16 mm / 35 mm / 

Digital

Cinema sonoro p/ Cinema 

digital
Cineclubes e Salas especiais Museu Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino http://www.cinemateca.com.br/

Metrô Tatuapé 1990 1997 Sim 1484 8 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Domingo Agostim, s/n - Tatuapé

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Metr%C3%B4%20Tatuap

%C3%A9%20Cinemark*

SP Market 1990 1998 Sim 2715 11 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex
Av. das Nações Unidas, 22.540 - Bloco C - Vila 

Almeida

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/SP%20Market%20Cinemar

k*

Cal Center (Sala 3) 1990 1999 Não 2003
500 p/ 200 

p/140
1 35 mm / Digital Cinema digital Shopping Center Sala de cinema Av. Brigadeiro Faria Lima, 1884 - Pinheiros

http://acervo.folha.com.br/fsp/1999/8/2/71-acontece; 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2003/9/4/21-ilustrada
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Central plaza (Cinemark) 1990 1999 Sim 2702 10 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 - Ipiranga www.cinemark.com.br

Jardim Sul 1990 1999 Sim 2481 11 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Giovanni Gronchi, 5830 - Vila Andrade  http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Jardim%20Sul%20UCI*

Patio Higienópolis (Cinemark) 1990 1999 Sim 894 6 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Higienopolis, 618 - Higienopolis

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Patio%20Higien%C3%B3p

olis%20Cinemark*

Analia Franco 2000 2000 Sim 2327 9
35 mm / Digital / 3D 

/ 4K
Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Regente Feijó, 1739 - Tatuapé  www.cinemark.com.br

Villa Lobos (Cinemark) 2000 2000 Sim 1192 7 35 mm / Digital Cinema digital Shopping Center Multiplex
Av. das Nações Unidas, 4777 - Piso Lazer - Jd. 

Universidade
 http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Villa-Lobos%20Cinemark*

Centro Cultural Banco do Brasil 2000 2001 Sim 70 1
8 mm / 16 mm / 35 

mm / Digital
Cinema digital Cineclubes e Salas especiais Centro cultural Rua Álvares Penteado, 112 - Centro

 

http://www.bb.com.br/portalbb/home22,128,10161,0,0,1,1.bb?&codigoMenu=9897

Frei Caneca Unibanco Arteplex 2000 2001 Sim 1345 9 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Frei caneca, 569 - 3º Piso - Cerqueira Cesar

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Frei%20Caneca%20Arteple

x*%20%28F%29;

Metrô Santa Cruz 2000 2001 Sim 2687 11 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex
Rua Domingo de Morais, 2654 - 3º piso - Vila 

Mariana

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Metr%C3%B4%20Santa%

20Cruz%20Cinemark*

Shopping D (Cinemark) 2000 2001 Sim 2356 10 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Cruzeiro do Sul, 1100 - Canindé

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Shopping%20D%20Cinem

ark*

Multicine Fiesta 2000 2001 Sim 781 4 35 mm / Digital Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Guarapiranga, 752 - Santo Amaro http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/7/6

Centro da Cultura Judaica 2000 2003 Sim 300 1 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Centro cultural Rua Oscar Freire, 2500 - Sumaré http://culturajudaica.uol.com.br/

Itaim Kinoplex 2000 2003 Sim 1300 6 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Augusta, Paulista e Jardins Multiplex Rua Joaquim floriano, 466 - Itaim bibi

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Itaim%20Kinoplex*%20%2

8F%29

Museu Lasar Segall 2000 2003 Sim 90 1 35 mm Cinema sonoro Cineclubes e Salas especiais Museu Rua Berta, 111 - Vila Mariana http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Segall*

Penha Moviecom 2000 2004 Sim 1784 8 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Dr. João Ribeiro, 304 - Penha

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Penha%20Moviecom*%20

%28F%29

Museu Afro Brasil (Auditório Ruth de Souza) 2000 2004 Sim 150 1
Projetor Digital 

(DVD)
Cinema digital Cineclubes e Salas especiais Museu Parque do ibirapuera - Portal 10 

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Museu%20Afro%20Brasil

*; http://www.museuafrobrasil.org.br/

Boavista Moviecom 2000 2005 Sim 821 5 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Borba Gato, 59 - Santo Amaro http://www.moviecom.com.br/

Multimovie Itaim Paulista 2000 2005 Sim 348 2 35 mm / Digital Cinema digital Bairro Sala de cinema Av. Marechal tito, 7579 - Itaim paulista http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Itaim%20Paulista*

Reserva Cultural 2000 2005 Sim 581 4 35 mm / Digital Cinema digital Augusta, Paulista e Jardins Multiplex Av. Paulista, 900 - Bela Vista

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Reserva%20Cultural*%20

%28F%29

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso 2000 2006 Sim 300 1 35 mm / Digital Cinema digital Cineclubes e Salas especiais Centro cultural
Av. Deputado Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova 

Cachoeirinha

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Centro%20Cultural%20da

%20Juventude*

Shopping Campo Limpo 2000 2006 Sim 1570 5 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Estrada do Campo Limpo, 459 - Campo Limpo

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Shop.%20Campo%20Limp

o*%20%28F%29
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Boulevard Tatuapé Cinemark 2000 2007 Sim 1297 5 35 mm / Digital Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Gonçalves Crespo, s/n° - 3º Piso - Tatuapé www.cinemark.com.br

Cine Tam Morumbi 2000 2007 Sim 928 4 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Roque Petroni Jr., 1089 - Jd. das Acácias

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Morumbi%20Cine%20Tam

*%20%28F%29; http://www.cinetam.com.br/

Cine Uol Lumiere 2000 2007 Sim 365 2 35 mm / Digital Cinema digital Augusta, Paulista e Jardins Sala de cinema Rua Joaquim Floriano, 339 - Itaim Bibi
 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/UOL%20Lumi%C3%A8re*

Metrô Itaquera Box 2000 2007 Sim 2379 8 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex
Av. Jose Pinheiro Borges, s/n - 1º piso - Vila 

Campanela

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Metr%C3%B4%20Itaquera

%20Box*%20%28F%29

Plaza Sul 2000 2007 Sim 1102 6 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Praça Leonor Kaupa, 100 - Bosque da Saúde

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Plaza%20Sul%20Playarte*

%20%28F%29

Sesi Vila Leopoldina 2000 2007 Sim s/n 1 DVD Cinema digital Cineclubes e Salas especiais Centro cultural Rua Carlos Weber, 835 - Vila Leopoldina

 http://salasdecinemadesp.blogspot.com/2008/06/cinema-no-centro-cultural-sesi-

vila.html; http://agendacult.wordpress.com/2007/08/02/hoje-inauguracao-do-

centro-cultural-sesi-vila-leopoldina/

Biblioteca Roberto Santos 2000 2008 Sim 505 1 16 mm / Digital Cinema digital Cineclubes e Salas especiais Biblioteca Rua Cisplatina, 505 - Ipiranga

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Biblioteca%20Roberto%20

Santos*

Biblioteca Viriato Corrêa (Cine) 2000 2008 Sim 101 1 DVD Cinema digital Cineclubes e Salas especiais Biblioteca Rua Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Biblioteca%20Viriato%20C

orr%C3%AAa*; 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas

_bairro/bibliotecas_m_z/viriatocorrea/index.php?p=3759

Cidade Jardim Cinemark 2000 2008 Sim 1440 7 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Av. Magalhães de Castro, 12.000 - Butantã www.cinemark.com.br

Espaço Unibanco Pompéia de Cinema (Shopping Center Bourbon) 2000 2008 Sim 1960 11
35 mm / Digital / 

IMAX / 3D
Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Turiassu, 2100 - Pompéia

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Bourbon%20Espa%C3%A

7o%20Unibanco*; www. Unibancocinemas.com.br

Shopping Santana Parque (UCI) 2000 2008 Sim 1702 8 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780 - 3º piso - 

Louzane Paulista

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Santana%20Parque%20UC

I*

Patio Paulista (Cinemark) 2000 2009 Sim 1408 7 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Treze de Maio, 1947 - Arco 501 - Paraiso 

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Patio%20Paulista%20Playa

rte*%20%28F%29

kinoplex Vila Olimpia 2000 2010 Sim 955 7 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia 

 

http://cinema.cineclick.uol.com.br/noscinemas/programacao/cinema/Kinoplex+Vil

a+Ol%C3%ADmpia/id/319/estado/SP/cidade/S%C3%A3o+Paulo

Mais Shopping Largo 13 / Cinépolis Largo 13 2000 2010 Sim 1187 8 35 mm / Digital / 3D Cinema digital Shopping Center Multiplex Rua Amador Bueno, 219 - Santo Amaro

 

http://salasdecinemadesp2.blogspot.com/search/label/Mais%20Shop.%20Largo

%2013*%20%28F%29


