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NO ESCURINHO DO CINEMA
Ainda pouco explorado por anunciantes e agências, o cinema
oferece a oportunidade de falar diretamente com o consumidor
num momento em que nada compete com a publicidade.

Tatiana Napoli

cinema vem registrando cifras

milionárias no Brasil a cada

ano — só em 2005, os exibidores fatu-

raram R$ 644 milhões —, mas não se

pode dizer que o uso publicitário do

meio acompanha essa tendência.

Mesmo que os números apurados pelo

Projeto Inter-Meios indiquem um cres-

cimento médio de 16% no total de

verbas para o cinema em 2005, ainda há

muito a ser explorado.

Três exibidoras dividem a maior par-

te das salas de projeção brasileiras:

Cinemark, Grupo Severiano Ribeiro e

UCI, que, juntas, vendem mais de 100

milhões de ingressos por ano. Mesmo

assim, o cinema detém apenas 0,3% de

share dos investimentos publicitários

no país, o que reflete a pouca atenção

que recebe de anunciantes e agências.

"Eu sempre brinco que, quando um

planejamento de mídia de cinema so-

brevive à terceira revisão, a gente em-

placa. O problema é que geralmente

não se sobrevive à terceira revisão; até

chegar nela esse investimento acaba

indo para outro lugar", comenta André

Porto Alegre, diretor-geral da Circuito

Digital, antiga Promocine, responsável

pela venda de publicidade dos grupos

Severiano Ribeiro e Cine System, entre

outros.

A crescente digitalização das salas

— já são quase duzentas no Brasil em

todas as redes exibidoras — pode ser o

primeiro passo para mudar esse cená-

rio. O método digital elimina a necessi-

dade de passar o filme do comercial pa-

ra película de 35 mm, o chamado trans-

fer, barateando o custo de produção. "O

sistema digital deu condições de atrair

novos anunciantes, como empresas

ligadas à área de varejo, pequenos

anunciantes que estão no entorno do

cinema e anunciantes que tinham res-

trições de faixa horária, como bebidas

alcoólicas", conta Roberto Nascimento,

diretor comercial da Rain Brasil.

Diante do facilitador representado

pela digitalização, resta agora vencer a

necessidade de ampliar a visão do

mercado publicitário em relação ao ci-

nema. "A publicidade funciona muito

bem em certas praças de São Paulo e é

completamente inexistente em outras

salas. O cinema ainda é visto como um

meio destinado apenas ao público

jovem das classes AB. Esta idéia é

totalmente errada. O público das outras

classes e faixas etárias também vai ao

cinema e consome bastante", opina

Marcelo Silveira, diretor comercial da
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André Porto Alegre,

diretor-geral da Circuito Digital

Kinomaxx, que trabalha com as redes

Cinemarke UCI.

"Falta ao mercado publicitário ir ao

cinema", atesta Porto Alegre. "O merca-

do despreza certas comunidades. A

mentalidade é de que o público que vai

ao cinema é mais elitizado e, por isso, é

preciso anunciar em locais elitizados, o

que é uma bobagem. Existe um fator

geográfico importante — o perfil do pú-

blico de um cinema é o mesmo do bair-

ro em que ele está. Freqüenta-se o cine-

ma perto de onde se trabalha ou vive",

ele completa. Essa característica geo-

gráfica permite não apenas que se tenha

um perfil claro dos freqüentadores de

cada sala, mas também pode se

mostrar um recurso eficiente para pe-

quenos e médios anunciantes — como

lojas de varejo locais, nos arredores das

salas — falarem com o público da sua

comunidade.

Além disso, por ser uma mídia de

conteúdo programado, é possível ante-

cipar as características gerais do espec-

tador de cada sessão, de acordo com o

teor do filme que está sendo exibido.

Por exemplo, filmes infantis atraem

tanto crianças quanto seus pais; comé-

dias românticas são o ponto fraco - ou

forte? - do público feminino; adolescen-

tes, além de freqüentarem o cinema em

turma, preferem as comédias "bes-

teirol" e os filmes de terror e ação.

É esse tipo de mapeamento do públi-

co que funciona a favor do cinema co-

mo mídia, beneficiando a eficiência para

se falar diretamente com o target dese-

jado e impactar o público-alvo. Outra

vantagem é que se trata de uma audiên-

cia real, em um ambiente sem interrup-

ção e distração, em que a propaganda

não compete com mais nada pela

atenção do público.

"As pessoas vão ao cinema para ver

uma história. Acho esse comportamen-

to do consumidor muito atrativo para o

mercado anunciante. Veicular em cine-

ma significa ter a possibilidade de con-

tar a sua história para o consumidor, em

um momento em que ele está absoluta-

mente disposto a ouvir, e sem precisar

se prender aos trinta segundos do for-

mato da TV", reflete Porto Alegre.

"Outra característica que, no mercado

brasileiro, muitos cinemas foram para

dentro de shoppings, tornando o meio

quase que uma mídia de ponto-de-ven-

da. O consumidor sai de casa e já está

dentro de uma meca de compra. Para o

anunciante, isso é bem relevante".

Silveira concorda. "O recall do anún-

cio em cinema é muito grande, porque

cem por cento da atenção do consumi-

dor está voltada para a tela. O comercial

é o único foco de interesse numa sala

completamente escura em que o
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público não tem um controle remoto. A

eficiência é bastante grande".

Um dos principais desafios para

quem trabalha com o meio é defender a

vantagem dessa eficiência em um

mercado que tende a valorizar muito os

dados de cobertura e audiência, tendo

como base a TV. "No momento em que

você compara os meios apenas pelo

custo por mil, está matando o cinema.

Não podemos ser avaliados somente

pelo CPM — vamos perder sempre. É

até covardia", afirma Marcelo.

"Levantar a questão da cobertura e

da audiência acaba desprestigiando

uma das características fundamentais

do cinema, que é a de comunidade. O

custo de se veicular no cinema já con-

templa a baixa cobertura, mas é difícil

para os anunciantes terem essa cons-

ciência. O mercado é viciado em TV,

acostumou-se a comprar audiência e

questiona qualquer mídia que não tenha

números que encham os olhos", analisa

Porto Alegre.

Ainda que o perfil do público varie de

acordo com a região, é possível estabe-

lecer certos padrões de comportamen-

to. "Estamos observando nos últimos

anos um aumento por parte do público

na busca de conteúdos considerados

mais inteligentes, que abordem temas

que agregam valores culturais e conhe-

cimento", pondera Nascimento. "Há

uma parcela do público hoje que você

não consegue atingir só por meio da

TV", completa Silveira.

Porto Alegre identifica outro traço

em comum entre os freqüentadores de

cinema — eles fazem parte do que o

mercado chama de early adopters. "Os

espectadores de cinema querem exclu-

sividade. Eles sabem que daqui a no-

venta dias vão poder assistir àquele

mesmo filme em casa, alugando na

locadora, mas apreciam o caráter exclu-

sivo do cinema e gostam de verbalizá-

lo, de comentar com os amigos o que

foram ver antes de todo mundo". "Seto-

res como telefonia, carros e bancos são

os que hoje valorizam muito o cinema

por conta dessa exclusividade", completa.

Outra questão importante a ser

considerada é saber usar as caracterís-

ticas próprias do meio para chegar ao

público de maneira eficiente. "A atração

do cinema é a tela, É por ela que o clien-

te vai ao cinema. Não adianta o cliente

querer distribuir algo ao final da sessão

— os Multiplex não têm mais nem saí-

da, é um foyeur único —, não adianta

querer fazer gritaria na sala antes de o

filme começar. O cliente não vai ao cine-

ma para isso", defende Porto Alegre. "O

cinema ainda é uma mídia pouco explo-

rada, e com muito potencial para ações

diferenciadas, que explorem a tela e a

experiência do cine-espectador na sala",

concorda Nascimento.

Todas as empresas possuem nume-

rosos cases para lembrar. Um deles,

contado por Silveira, dá conta de uma
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experiência com a HP na divulgação do

filme Shrek 2, que tinha sido inteira-

mente realizado com tecnologia e equi-

pamentos da empresa. Além de divulgar

esse fato, o cliente também queria pro-

mover suas máquinas digitais. Para

tanto, foram montados quiosques em

alguns dos complexos da rede com

desenho de Shrek, onde o consumidor

podia tirar foto com um display com os

personagens do filme, e todos os sacos

de pipoca eram personalizados com a

marca H P. Antes da exibição do filme,

havia a inserção de um comercial da

empresa e, ao sair da sala, o consumi-

dor podia voltar no quiosque para reti-

rar sua foto, entregue em um porta-

retratos da H P. "O consumidor foi

impactado várias vezes num tempo de

espaço relativamente curto e nem por

isso se sentiu invadido", relata Marcelo.

Para atrair os anunciantes, vale qua-

se tudo. A Rain Brasil, por exemplo,

optou por um formato comercial dife-

rente dos pacotes de cine-semana, ven-

didos de acordo com o conteúdo e

localização das salas. Trabalhando com

onze grupos exibidores, grande parte

ligada ao circuito independente e de

arte, a empresa criou um modelo que

permite veicular os comerciais em for-

mato digital agendando apenas as ses-

sões e os cinemas por dia e horário de

interesse do anunciante, num esquema

semelhante ao de TV por assinatura.

"O modelo que a Rain trouxe para o

mercado é justamente uma expectativa

de mudar o perfil do anunciante. Fazer

com que para este meio, no qual hoje só

os grandes players e as grandes marcas

encontram espaço, também seja possí-

vel trazer pequenos anunciantes, anun-

ciantes locais", explica Roberto. Com

essa tática, em 2005 a empresa reuniu

235 anunciantes, dos quais 160 nunca

tinham empregado a mídia cinema.

Com o processo de digitalização em

crescimento e as bilheterias colecionan-

do resultados positivos, o mercado

aposta que o caminho para o futuro da

publicidade passa pelo cinema. "A pu-

blicidade está caminhando para um pro-

cesso mais particularizado, que valoriza

a segmentação por ambientes controla-

dos, e vai começar a valorizar aspectos

que hoje já são dados no cinema. O

cinema já está colocado em centros de.

compras, já atinge determinadas comu-

nidades, pode prestar determinados

serviços, pode estabelecer certo tipo de

relacionamento, dispõe de um público

com dados controláveis. A propaganda

está caminhando para essa tendência e

vai encontrar o cinema no meio do

caminho", finaliza Porto Alegre. *

Text Box
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