
Antes do filme, a aposta é na tecnologia  
 
Em meio à crise, são distintas as expectativas das empresas que vendem espaço publicitário 
antes do início do filme no cinema. A Kinomaxx, responsável por cerca de 70% da venda de 
propaganda no cinema, atendendo grandes redes como Cinemark e Hoyts, afirma que se 
chegar ao final de 2009 empatada com 2008 estará ótimo. "Nós estávamos crescendo 10% até 
outubro de 2008, mas nos dois últimos meses do ano a crise fez com que a receita empatasse 
com a de 2007", diz o diretor Rodrigo Batelli. De acordo com o executivo, empresas que 
compravam espaço para o ano inteiro decidiram se concentrar em algumas ações pontuais.   
 
Este é justamente o trunfo oferecido pela concorrente Rain, que comercializa espaços em 200 
salas de cinema digital. Com aproximadamente 20% do mercado, a empresa tem expectativas 
bem diferentes para 2009. "Crescemos 28% no ano passado e acho que é possível repetir a 
dose este ano, com aumento de 25%", diz o diretor Roberto Nascimento, sem revelar a 
receita. Segundo ele, grandes anunciantes como Fiat, Oi e ABN Amro Real, estão cada vez 
mais interessados em fazer ações pontuais, comprando espaço em determinada sessão, e não 
em uma semana inteira por sala, como exige a tecnologia anterior, de película.   
 
"Com a tecnologia digital, os grandes anunciantes escolhem melhor que público desejam 
atingir e nós também abrimos espaço para os anunciantes locais, que hoje representam 35% 
da nossa receita", diz Nascimento. Os investimentos publicitários no cinema cresceram 17,5% 
em 2008, somando R$ 88,3 milhões, segundo o Projeto Inter-Meios. Apesar do bom 
desempenho, essa mídia representa apenas 0,4% do investimento publicitário total.   
 
De acordo o Ibope, o ano de 2009 começou bem para a mídia cinema: o faturamento de R$ 
19,6 milhões de janeiro superou em 65,4% o do mesmo mês de 2008. Em número de 
inserções, a alta foi de 33%. "É uma mídia voltada a um público mais qualificado, que ainda 
tem muito espaço para crescer no planejamento das agências", afirma Dora Camara, diretora 
comercial do Ibope Mídia.   
 
Angelo Franzão, presidente do Grupo de Mídia e vice-presidente da McCann, concorda. "Nessa 
época de crise, é um entretenimento barato e seguro", diz Franzão, que tem entre os seus 
clientes a Coca-Cola, maior investidora do meio no país. "Nesse tipo de mídia, pode-se ousar 
mais".   
 
Prova disso foi a ação feita pela Fischer para a Honda, em dezembro, que levou a sala do 
cinema Reserva Cultural, em São Paulo, uma orquestra sinfônica que acompanhou o comercial 
do modelo Accord.   
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