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Há tempos que os breaks comerciais antes do início dos filmes deixaram de ser a única forma 
de uma marca exibir sua propaganda no cinema. Aproveitando o aumento de 30% na venda 
de ingressos este ano na comparação com 2008, agências e empresas como a Circuito Digital 
– distribuidora de conteúdo publicitário em 257 salas do País – vêm intensificando ações de 
ativação de marca nas salas para chamar a atenção do consumidor e incrementar os negócios. 
  
Há dois finais de semana, por exemplo, nevou dentro de uma sala do Kinoplex Itaim, em São 
Paulo. A ação é da Circuito Digital em parceria com a Leo Burnett,  para divulgar a promoção 
de Natal do shopping, que vai sortear 10 Mini Coopers. “Esse tipo de ação alavancou muito os 
negócios este ano. Continuamos fortalecendo posição de meio multiplataforma”, falou André 
Porto Alegre, diretor comercial da Circuito Digital. 
 
O executivo destaca que o objetivo é reforçar a vantagem do cinema de reunir um grupo de 
pessoas em um mesmo espaço para potencializar a interação do consumidor com as marcas. 
“A meta é desenvolver ações que exploram no cinema a vantagem presencial”, ressaltou. O 
executivo cita que este ano ações de mobilização foram uma constante na Circuito Digital, 
começando com a ambientação das salas para os confetes M&M, entre outras ações de 
ativação de marca. 
 
Outras referências são a abertura de novas salas de cinema para 2010 e a tecnologia digital. 
Segundo o executivo, para o ano que vem está programado o lançamento de 40 filmes em 3D. 
“É praticamente um filme por semana. A média de ocupação das salas 3D é 40% superior à 
das salas de filmes 2D. As produtoras devem começar a se preparar”, disse. 
 
A Copa do Mundo também deve aquecer o segmento. Porto Alegre comenta que a Circuito está 
com projeto de exibir os jogos da Seleção Brasileira na telona, em salas fechadas para 
convidados de empresas. Hoje, o Brasil possui aproximadamente 2 mil salas de cinema.  Os 
investimentos em publicidade no cinema ainda não chegam a 1% do bolo publicitário no Brasil, 
mas com o aumento da audiência, isso pode mudar. “Sob o ponto de vista da publicidade, 
percebemos que no último trimestre o cinema vem conseguindo recuperar um pouco”, afirmou 
Porto Alegre. 
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