
Caminhão leva filmes para onde não há salas 
 
Empresa importa caminhões sofisticados que viram cinema e ferramenta de marketing pelo 
interior do Brasil. 
 
O equipamento possui ar condicionado, snack bar com pipoqueira, banheiros químicos, 
sistemas de áudio e vídeo digital de última geração, gerador de energia própria, sistema de 
segurança, saídas de emergência e acesso a deficientes físicos, está sobre quatro rodas e é 
uma ferramenta de marketing.  
 
Assim é o Cinetransformer, caminhão que se transforma em sala de cinema para ser utilizado 
por empresas que desejem fazer campanhas de relacionamento, de endomarketing, projetos 
especiais, participações em feiras e eventos, vídeo-conferência. “Monto e desmonto em uma 
hora”, diz Cássio Escobar, diretor de Produto da Farah Service Invest.  
 
O Cinetransformer é uma invenção mexicana de empresa com o mesmo nome, importado pela 
Farah Service com a intenção de ampliar as possibilidades estratégicas de marketing das 
empresas patrocinadoras. A primeira unidade está sendo utilizada pela Visanet em cidades de 
40 mil a 100 habitantes, para onde leva filmes e promoções de incentivo à utilização de seu 
cartão de débito. A primeira experiência foi feita em dezembro de 2005 em algumas capitais 
como Natal, João Pessoa, Palmas e cidades como Uberaba (MG) e Presidente Prudente (SP), 
num total de 39 municípios visitados. A segunda fase perdurará até dezembro/06.  
 
Quem comprar R$ 40 utilizando o cartão de débito da Visanet poderá trocar por dois ingressos 
no Cinetransformer, com direito a pipoca e refrigerante. Para dar uma conotação social ao 
projeto, cerca de 30% dos ingressos são distribuídos para entidades que cuidam de pessoas 
carentes da região, de forma a que elas também possam conhecer ou rever o que é cinema 
em sessões exclusivas. A preferência está sendo visitar cidades onde não há salas de exibição, 
grupo ao qual pertence a maioria dos municípios brasileiros.  
 
O caminhão já percorreu perto de 10 mil quilômetros, cerca de 70 cidades em 15 Estados e já 
foi visitado por 100 mil brasileiros que assistiram filmes como “A Fantástica Fábrica de 
Chocolate”, “O Casamento de Romeu e Julieta”, “Mulher Gato”, “Os Incríveis” e outros títulos, 
frutos de parceria da empresa com os principais distribuidores como Disney, Paramount, Sony 
e Warner. A transmissão é digital e possui um sistema anti-pirataria, que é acionado 
instantaneamente no caso de alguma utilização indevida.  
“O Cinetransformer leva cultura e entretenimento por todo o país, beneficiando principalmente 
cidades que não possuem salas de cinema, constituindo uma opção interessante para ações de 
relacionamento social com a comunidade”, explica Michel Farah, presidente da Farah Service. 
Com capacidade para acomodar 92 pessoas, o equipamento reproduz exatamente o mesmo 
clima das modernas salas de cinema, encontradas em grandes cidades. Seu maior diferencial é 
a mobilidade, que permite a interação com o público num ambiente confortável e sofisticado 
em qualquer lugar do Brasil.  
 
Os “cinemas-itinerantes” poderão ser locados por diferentes períodos, de acordo com as 
demandas de cada empresa para desenvolvimento de ações de responsabilidade social, 
marketing de relacionamento, ações promocionais, veiculação de campanhas e demais ações 
de comunicação. Ao contratar a utilização de qualquer unidade do Cinetransformer, a empresa 
contará com toda a logística operacional, incluindo o deslocamento do equipamento, serviços 
técnicos, manutenção, limpeza, seguro, operação do snack bar, entre outros. O valor do 
investimento mensal é definido de acordo com a formatação de cada ação. 
 
  
O caminhão carrega conforto, com banheiro  
e “snack bar”.  
 
COMO É – O Cinetransformer é um trailer adaptado para permitir a realização de ações 
especiais e projeção de filmes, em formato digital e com qualidade de som THX Super 
Sorround, usado nas mais modernas salas de cinema do mundo.  



Possui tela com dimensão de 3,20 metros por 1,89 metros e está equipado com sistema DMP 
(Digital Movie Protection), que fornece som digital, alta resolução de imagem e proteção anti-
pirataria. Esse sistema foi aprovado pelos principais estúdios de Hollywood.  
 
Os 92 assentos do equipamento estão posicionados em desnível para permitir perfeita 
visibilidade em qualquer localização. A expansão de um baú com 17,20m de comprimento X 
2,80m de largura X 4,55m altura para a sala de cinema acontece com simples acionamento de 
botões. Em menos de 60 minutos, a operação está concluída. O trabalho também é simples na 
hora de voltar à posição de baú e levar o equipamento para a estrada. A área necessária para 
a montagem do Cinetransformer é de 200m². 
 
O equipamento recebeu prêmios na Feira Pextime, uma das maiores feiras em Las Vegas, 
sendo um dos dez selecionados entre milhares de ferramentas de marketing concorrentes. 
Fabricado no México, o grupo internacional Cinetransformer tem mais de oito anos de 
experiência no segmento, com diversas unidades percorrendo México, Estados Unidos, 
Argentina e agora Brasil. 
 
A Farah Service é uma empresa que atua há 18 anos na prestação de serviços de marketing 
de responsabilidade social e tem como missão trazer benfeitorias de cunho social, cultural e 
ecológico à sociedade através da parceria com organizações que desejam divulgar a sua marca 
empresarial em centros urbanos, agregando uma imagem socialmente responsável frente aos 
seus clientes. 
Só nos últimos quatro anos foram 174 projetos, incluindo restauro em cartões postais nas 
cidades de São Paulo (como o Monumento às Bandeiras e Parque da Independência), do Rio de 
Janeiro (como o Pão de Açúcar e o Corcovado) e de Curitiba (como o Jardim Botânico). Entre 
as 480 empresas atendidas estão Visanet, Grupo Pão de Açúcar, Claro, Bankboston, Banco 
Real ABN, TIM, Natura e Coca-Cola Femsa. 
 
Recentemente adquiriu mais dois Cinetransformers, com os quais vem desde junho fazendo 
roadshows para fechar novos projetos.  
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