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Projeção digital está

provocando uma

revolução silenciosa na

maneira de se veicular

publicidade nas salas de

cinema brasileiras

Se a tecnologia de projeção digital ainda

não causou grande impacto entre os exibi-
dores de filmes no País, ela está provocando

uma revolução silenciosa na maneira de se
fazer publicidade dentro das salas. Sem o
custo de transferir o comercial para pelícu-
la, os cinemas já digitalizados oferecem ao
anunciante uma compra de espaços muito
mais flexível, com a possibilidade de pro-

gramação por sala, horário ou filme.

O sistema abre uma janela enorme pa-
ra o uso da mídia por novos clientes que
não tinham verba para anunciar a sema-

na toda, pacote anteriormente usado
como padrão pelo setor. A novidade tam-
bém abre espaço para que anunciantes de

varejo local possam veicular apenas nos
cinemas próximos ao seu negócio, atin-

gindo um público que lhes inte-
ressa diretamente.

Mas a evolução esbarra num

obstáculo: a implantação do sis-
tema digital implica um custo
muito alto para o exibidor, e

atualmente, menos do que 10%
do total de salas de cinema brasi-
leiras é digitalizado. Luiz Gon-
zaga de Luca, diretor de relações

institucionais do Grupo Severia-
no Ribeiro e autor do livro Ci-

nema Digital: um Novo Cinema?

"Espaço de Conforto
Fox", desenvolvido
pela AlmapBBDO,
foi viabilizado pela
Rain, que também
comercializou o
projeto Odisséia
no Cinema,
no Espaço Unibanco

(Editora Impren-sa Oficial), levanta uma

outra questão. De acordo com ele, o siste-

ma digital que está sendo implantado no
Brasil não serve para exibir os filmes das
chamadas majors, que são as grandes pro-
dutoras norte-americanas. O padrão adota-
do hoje é compatível sobretudo com os fil-
mes independentes e beneficia, de quebra,
a publicidade. "O cinema digital vai trazer

uma revolução na maneira de assistir aos

filmes, inclusive com possibilidade de
interatividade, mas isto só vai acontecer a
longo prazo", afirma.

Daí a dificuldade de imaginar uma di-

gitalização rápida das salas de cinema no
Brasil. A publicidade sozinha não gera o
volume de recursos necessários para pro-

vocar esta mudança. Num grupo como o
Cinemark, que é dos maiores do País e ad-
ministra 318 salas, apenas 5% da receita
vem da publicidade.

Por outro lado, o mercado de cinema

cresce no Brasil, e ainda que em forma-
to tradicional, a publicidade vai a rebo-
que deste avanço. De acordo com o site
especializado Filme B, o número de es-
pectadores no País saltou de 52 milhões

em 1997 para 114 milhões em 2004.
Houve uma pequena queda em 2005,

provocada sobretudo pela ausência de
filmes com grande bilheteria, mas as
perspectivas para 2006 e 2007 são de
retomada no crescimento.

O alto preço dos ingressos prejudica o
aumento de público e, conseqüentemen-

te, a publicidade. E a concentração das

salas nos grandes centros (São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais possuem mais
de 60% do marketing share do cinema no

País) impede que a mídia possa ser consi-
derada nacional. Entretanto, seja no ano
que vem ou nos próximos, quando a

publicidade no cinema atingir sua matu-
ração digital, haverá uma revolução
nunca antes vista no meio, e que pode tor-

nar esta mídia completamente diferente
do que ela é atualmente.



na publicidade no cinema
Digitalização em processo

A Rain Brasil, que comercializa publi-

cidade em 297 salas, conseguiu mudar seu

modelo de negócio a partir da chegada do
sistema digital. Saindo do tradicional for-
mato de veiculação de comerciais obriga-
toriamente durante uma semana inteira, a
empresa desenvolveu novos pacotes
comerciais em que o anunciante pode vei-

cular em formato digital agendando as ses-
sões e os cinemas de maior interesse.

"A Rain possibilita ao anunciante pen-
sar na melhor tática de utilização da mídia
cinema olhando as sessões que são funda-
mentais, os lugares mais importantes e o

perfil de público mais adequado para
aquele produto ou serviço", afirma seu

diretor comercial, Roberto Nascimento.
De acordo com ele, antes da implementa-
ção do sistema digital em boa parte das
salas, a veiculação das peças só era possível

em programações semanais fechadas. "Ou
anunciava-se em todas as sessões do filme

ou não se anunciava. No formato digital
da Rain, os anunciantes relacionam os
dias, as salas e as sessões que gostariam de
anunciar, num modelo semelhante ao da

TV por assinatura", considera.
Atualmente, a Rain mantém acordos

operacionais com os grupos exibidores

Reserva Cultural, Espaço de Cinema,
Grupo Estação, Armazém Digital, Sala de
Arte da Bahia, Embracine, Cine Aca-
demia, Playarte, Arcoíris e Moviecom. Do

total de salas comercializadas, 95 contam
com tecnologia digital. Até o fim de

junho, outras 20 devem receber os novos

equipamentos. Com escritórios em São
Paulo, Rio de Janeiro e Nova Iorque, a
empresa já transmite via satélite os comer-
ciais a serem veiculados para todas as salas

digitais que administra.
Em relação ao público, o executivo cita

pesquisa da Ipsos Marplan, segundo a qual
94% dos freqüentadores do circuito co-

mercializado pela Rain pertencem às clas-
ses A e B e apenas 13% têm 17 anos ou

menos. "Esta característica se inverte nos

cinemas de shoppings, mais freqüentados

por adolescentes de 10 a 17 anos, que atin-
gem 27% do total. Daí observa-se que a
programação, aliada ao local, é fator que
influencia na composição de público dos
complexos", relata.

Nascimento observa ainda que a mídia
em cinema é pouco explorada no País,
mas que a implantação do sistema digital,
ligada à maior utilização das salas de cine-

ma nas ações promocionais, pode ajudar a
reverter o quadro. Nesta segunda frente,
ele cita como exemplo de ação eficiente a
criação do "Espaço de Conforto Fox", ini-

ciativa desenvolvida pela AlmapBBDO
para o Fox da Volkswagen. Quatro luxuo-
sas e espaçosas poltronas foram instaladas
dentro das salas fazendo alusão ao carro. O
esforço contou simultaneamente com dis-

tribuição de flyers nas bilheterias e exibi-
ção de vinhetas na tela.

Alforria da TV
Para André Porto Alegre, diretor co-

mercial da Circuito Digital, sucessora da
Promocine e responsável pelas operações

publicitárias dos Cinemas Severiano
Ribeiro e Cinesystem, a projeção digital

significa uma alforria do cinema em rela-
ção à televisão. "A mídia cinema não
pode estar a reboque da TV. E a projeção

digital permite a concepção de conteú-
dos próprios para o cinema, valorizando o
tamanho da tela, por exemplo", ressalta.

A Circuito Digital comercializa atual-

mente publicidade em 190 salas de cine-

ma do País. Até o fim do ano, 140 delas já
estarão operando com sistema digital.
"Essa tecnologia permite o resgate dos
conteúdos de informação, uma caracte-

rística histórica do cinema que perdeu
força a partir dos elevados custos de trans-

fer e cópias", avalia. Para ele, a nova tec-
nologia também possibilitará aos anun-

ciantes de varejo, setor mais forte da
publicidade nacional, a utilização das

A Cinemark introduziu o conceito
multíplex no País e recebeu cerca de

25 milhões de espectadores em
2005, gerando uma receita bruta

de R$ 3OO milhões



André Porto Alegre, diretor comercia! da
Circuito Digital, acredita que a projeção
digital significa uma alforria do cinema
em relação à televisão

veiculações em cinema. "Estamos
falando de uma mídia de comunidade,
de vizinhança, e isso é muito impor-

tante para o varejo", reforça o executi-

vo, salientando que a digitalização
torna possível que um comercial seja
programado especificamente para uma
cidade, um complexo, um filme ou até

um horário predeterminado.
De acordo com André Porto Alegre,

os anunciantes brasileiros são viciados
em conceitos como cobertura por CPM
e GRP. Ele acredita que são padrões
advindos da televisão, que acabam,
erroneamente, sendo aplicados em
outras mídias, inclusive o cinema. "Essa
comparação não tem sentido. O cine-

ma é uma mídia autônoma, em nada
pode ser comparada com a televisão,
tem uma outra proposta e uma outra

linguagem. Enquanto os anunciantes
não perceberem ou entenderem esse

processo, não utilizarão o cinema como

um ambiente de experiência ímpar
para suas marcas", ressalta.

Para o executivo, o público de cine-
ma deve ser analisado pelo seu perfil
psicográfico e não por seu perfil
socioeconômico. "Mais importante do
que saber sua classe social é observar

seu comportamento", recomenda. Na
sua opinião, o consumidor que sai de

sua casa para ir ao cinema preza a
exclusividade. "O que ele está assistin-

do hoje, em 180 dias estará nas locado-
ras de vídeo e um pouco mais à frente,
nas telas da televisão. Esse público não
pode esperar, quer conhecer e se infor-

mar, e isso é o fascínio do cinema, até
mesmo sob o ponto de vista comercial,
pois coloca os anunciantes como pon-
tas-de-lança na cabeça desse consumi-

dor", completa.

Para a diretora de marketing do
Cinemark Brasil, Adriana Cacace, o
cinema no País é um programa de classe
média. Ela reforça que este é o público
que geralmente acompanha as estréias e
mais freqüenta as salas. Entretanto, de

uns tempos para cá, a empresa tem con-
seguido atrair um público mais popular

para o cinema em determinadas regiões,
o que também abre um novo leque de
opções para os anunciantes.

Ela acredita ainda que os obstáculos

no relacionamento entre exibidores e
anunciantes têm diminuído ano após

ano, embora alguns problemas pontuais
continuem persistindo. "Precisamos de
clientes que trabalhem conosco em par-
ceria, buscando soluções criativas que

incluem desde o hall do cinema até a
tela de exibição", pondera.

A Cinemark introduziu o conceito
multíplex no País, e hoje administra 318
salas, distribuídas em 37 complexos.
Em 2005, a empresa recebeu cerca de

25 milhões de espectadores, gerando
uma receita bruta de R$ 300 milhões.

Toda a publicidade do grupo é comer-
cializada pela Kinomaxx.

No que diz respeito à projeção digi-
tal, Adriana Cacace acredita que a novi-

dade fará com que o meio cinema
ganhe em agilidade e competitividade
em relação a outros meios. "Além disso,

irá possibilitar uma maior gama de
clientes em potencial, devido ao bara-

teamento do custo dos materiais para
veiculação", observa.

Ela conta que algumas salas do
grupo no Norte e Nordeste do País já

estão operando com projetores digitais
exclusivamente para publicidade. "O

custo do transfer nesses mercados acaba
inviabilizando a utilização do cinema
por clientes locais que geralmente têm

verbas menores. Com a adoção do digi-
tal, conseguimos superar este proble-
ma", salienta.

Nova flexibilidade
O novo apelo da projeção digital

também é visto com bons olhos pelo
sócio-diretor da Sala3 Federico Lancieri.

De acordo com ele, os recentes avanços
tecnológicos na área possibilitarão

maior dinâmica e flexibilidade para a
mídia em cinema. "Isto é importante
porque o mercado publicitário, cada vez
mais, exige grande rapidez e agilidade
devido ao ritmo acelerado do mundo

moderno", reflete.

O executivo pondera, entretanto, que
o cenário atual ainda apresenta indefini-
ção para quem quer investir em equipa-
mentos digitais. Ele acredita que primei-
ro é preciso aguardar qual formato de
projeção será adotado pelas principais

produtoras do mundo antes de iniciar

investimentos nesta área. "Hoje, a
implantação da projeção digital em toda
uma rede de cinemas requer alto investi-
mento. Experiências realizadas aqui no
Brasil, em sua maioria, utilizam projeto-

res de qualidade média que não conse-
guem reproduzir a imagem da mesma

forma que o 35 mm. Na minha opinião,
isto compromete o grande diferencial

desta mídia, que é a qualidade", sustenta.

Roberto Nascimento, diretor comercial
da Rain, frisa que atualmente os
anunciantes relacionam os dias,

as salas e as sessões que gostariam
de anunciar, num modelo semelhante

ao da TV por assinatura



Gilberto Melo, diretor comercial da
Holms, acredita que uma das vantagens
da projeção digital é a possibilidade de
vender espaços avulsos de exibição, em
sessões ou horários específicos

A Sala3 é a representante comercial
da Rede Cinematográfica Araújo, que

opera 74 salas no País, espalhadas pelos
estados de São Paulo, Paraná, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. Lancieri
observa que enquanto a média de

público no cinema em geral tem caído,
principalmente em função do alto

preço do ingresso, a rede consegue
manter seu público fiel, praticando
uma tarifa constante de R$ 9.

O executivo diz ainda que alguns
anunciantes se utilizam da mídia sem

conhecer as peculiaridades do cinema.
De acordo com ele, para veicular um
comercial em sala de cinema é necessá-

rio saber que o público atingido varia
em função do filme em cartaz, do
potencial de consumo da região e do

histórico de fluxo de pessoas. "Isto signi-
fica que não necessariamente os cine-

mas das capitais são os mais indicados
para determinado tipo de publicidade.
Temos salas excepcionais no interior

dos estados que poderiam ser mais bem
aproveitadas", recomenda.

Para Lancieri, o veículo cinema é

considerado mídia de suporte para as
grandes campanhas, uma vez que os fil-
mes são os mesmos utilizados na TV.

"O público exposto ao esforço de comu-
nicação antes do início de um filme
está relaxado e aberto para receber

novas informações e opiniões. Este

clima poderia ser explorado de forma
mais original", critica.

O diretor comercial da Screenmedia,
Celso Marino, acredita que a realização
de ações promocionais dentro da sala é

uma forma eficiente de utilização da

mídia em cinema. Ele reconhece que
fazer promoção em qualquer meio de
comunicação dá mais trabalho e tem
operacionalização complexa. Porém, os

resultados a médio e longo prazo justifi-
cam o esforço.

"Já fizemos várias ações complexas e

de sucesso com anunciantes de peso.
Mas tenho procurado demonstrar que
ações simples e de bom gosto são mais
eficientes e baratas", salienta. Ele cita
como exemplo ações como a realizada
pela Universidade de Guarulhos, que
veicula slides nas salas de cinema em

períodos de inscrição para o vestibular.
Ao mesmo tempo, em um ponto estra-
tégico na saída das salas é instalado um
quiosque fixo que aborda o público-

alvo e esclarece dúvidas dos interessa-
dos. "É um exemplo de ação com

ótimo custo-benefício", afirma.
No tocante ao sistema de projeção

digital, o executivo justifica que a
Screenmedia é uma empresa focada na
comercialização de espaços, e depende
dos operadores das salas para contar

com a nova tecnologia. "Os investi-

mentos em tecnologia são de responsa-
bilidade dos donos deste negócio, que
são os exibidores e os distribuidores.
Mas o impacto da nova tecnologia,
apesar de pequeno no incremento de
receita, vem crescendo constantemen-
te. Por isso, acreditamos e recomenda-

mos aos nossos exibidores um planeja-

mento para levarem adiante este
investimento", ressalta.

Atualmente, a Screenmedia comer-
cializa publicidade em 147 salas de ci-
nema distribuídas nos estados de São

Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernam-
buco, Ceará, Alagoas e Rondônia.
Segundo Marino, poucas dessas salas

são digitais.
Gilberto Melo, diretor comercial

da Holms, reforça a idéia de que a tec-

nologia digital pode alavancar os
negócios, principalmente em função

da agilidade e qualidade da projeção.
Uma das vantagens, segundo ele, é a
possibilidade de vender espaços avul-
sos de exibição, em sessões ou horá-
rios específicos.

A Holms comercializa publicidade

em 115 salas de cinema espalhadas pelas
regiões Sudeste, Sul, Norte e Nordeste,
algumas delas já operando com proje-
ção digital.

Ele acredita, por outro lado, que os

melhores resultados no cinema são obti-
dos com ações promocionais dentro das

salas, como a personalização de encos-
tos de cadeiras, adesivação das portas,
sacos de pipoca temáticos, entre outras.
"Disponibilizamos nossas salas para
toda e qualquer ação promocional,
desde a colocação de um carro até a ins-

talação de quiosques de degustação.
Além disso, estabelecemos privilégios
para a base de clientes, como bilheterias
especiais, roupas dos funcionários com
logomarcas, descontos especiais, sessões

exclusivas e pré-estréias", destaca.
De acordo com ele, o público de cine-

ma no País tem se mantido, e apresenta
um ligeiro crescimento nas salas com as
quais a Holms trabalha. O executivo cita
pesquisa do Marplan para afirmar que é
um público misto entre homens e

mulheres, com forte concentração nas

Bruce Brussolo, diretor da B2
Multimídia, afirma que a verba

economizada com o sistema digital
permite ao anunciante ampliar

seu investimento em veiculação
e ações promocionais



O diretor comercial da Screenmedia,
Celso Marino, acredita que a realização
de ações promocionais dentro das salas
é uma forma mais eficiente de utilização
da mídia em cinema

classes A1, A2, B1 e B2, com faixa etária
predominante entre 10 e 29 anos.

Tecnologia eletrônica
Uma alternativa ao sistema de proje-

ção digital é o sistema eletrônico, que

consiste na instalação de um projetor

multimídia disposto na frente da tela
que exibe apenas os comerciais antes

do filme. A tecnologia é utilizada pela
B2 Multimídia, que comercializa espa-

ços em oito salas de cinema no estado
do Paraná. O sistema é particularmente
funcional para a inserção de anuncian-

tes menores que antes não tinham aces-
so à mídia em cinema.

Segundo Bruce Brussolo, diretor da
B2 Multimídia, é possível notar uma

surpresa geral no mercado em relação à
nova tecnologia. "Por se tratar de novi-
dade em termos de mídia, o anuncian-
te ainda não mensurou o impacto que

isso pode dar ao seu produto ou proje-

to. Mas temos feito um trabalho de base
levando o cliente para o cinema, de
onde ele sempre sai maravilhado. Na
maioria das vezes, ele anuncia na pri-

meira oportunidade", afirma.
Além de comerciais, a B2 projeta na

tela, antes do filme, trailers de filmes

estrangeiros que ainda não chegaram

ao País. "É um incremento que adicio-
namos ao produto para que o especta-

dor não fique exposto somente aos
comerciais. Notamos que está dando
certo em nossas pesquisas locais", ga-
rante o executivo.

Embora ainda exista certo receio do
mercado em aderir à nova tecnologia,
Brussolo afirma que a empresa tem feito

um trabalho de conscientização junto a
anunciantes locais para mostrar que
hoje é mais fácil anunciar no cinema
por um preço menor e com a qualidade
necessária. "O sistema digital começa a
proporcionar isso, pois os custos que o

cliente teria em fazer a transferência de
seu material para película não existem
mais. Daí pode-se usar este valor para
ampliar o seu investimento, não só em
veiculação por mais tempo como tam-

bém na exposição de produtos nas
recepções dos cinemas", comemora, e
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