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Se o cinema - ele próprio - está realmente longe de decretar 
o famoso "The end" visto das telonas, é também certo que, 
cada vez mais, a estratégia de marketing dos exibidores tem 
contribuído para esse cenário, ao procurar atingir um públi-
co maior com atrações bastante diversificadas. Vejamos o 
caso da Cinemark. A rede tem investido à exaustão em um 
conjunto de promoções, entre elas a "Segunda Imperdível", 
a "Quinta para casais" e a "Sessão Desconto", que oferece, 
diariamente, às 15h, uma sessão promocional. No ano pas-
sado, mais de um milhão de pessoas participaram da ini-
ciativa. Além disso, o cinema oferece quinzenalmente, em 
parceria com a ONG Cinematerna, uma sessão destinada a 
mães que acabaram de ter um filho. "Nesse caso, as salas 
não são totalmente escuras, o ar-condicionado é mais fraco, 
o som é menos potente e há brinquedinhos para as cnan-

ças", explica Bettina. Mais recentemente, a marca 
lançou o Cinemark Mania, um programa que ofe-
rece vantagens aos clientes participantes. A idéia 
é que o interessado adquira por R$ 10 o cartão nas 
bilheterias dos complexos da rede e passe a usu-
fruir de diversos benefícios, tais como descontos 
em ingressos, combos especiais e brindes exclu-

sivos. Isso sem falar que, ao se cadastrar no site, o cliente 
recebe um ingresso cortesia. Até o momento, mais de 20 
mil já se cadastraram. A meta é chegar aos 100 mil até o fim 
do ano. "Urata-se de uma estratégia a longo prazo, porque, 
construindo uma base hoje, consigo conversar com esse 
consumidor amanhã", explica a diretora de marketing. 
Como o público da Cinemark é, em sua maioria, composto 
por jovens entre 12 e 20 anos, a rede também tem prioriza-
do o universo digital, No final do ano passado, lançou, em 
parcena com a Nokia, o aparelho "C5-03 Edição Especial 
Cinemark", que possui o aplicativo do cinema integrado. 
Com isso, os consumidores passaram a ter a possibilidade 
de comprar ingressos de qualquer um dos complexos da 
Cinemark pelo Brasil, sem precisar passar pela bilheteria. 
A ferramenta também oferecia a programação de filmes e a 
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localização dos cinemas mais próximos. Os 
usuános ainda poderiam adquirir um bilhete 
por semana com 50% de desconto. "Foi uma 
parceria legal. Inclusive, a Nokia já nos pro-
curou para fazer outro projeto, provavelmen-
te algo voltado ao aplicativo embarcado no 
celular", adianta Bettina. 
Neste momento, o departamento de marke-
ting da rede está focado em dois projetos. O 
primeiro deles é o investimento em conteúdos 
alternativos, trazendo para o Brasil, por exemplo, a temporada 
2012 de óperas e balés do The Royal Opera House, de Lon-
dres. Considerada a mais contemporânea de todas as casas 
de óperas, o ROH faz uma leitura moderna dos espetáculos, 
ampliando seu alcance e atraindo um público de faixa etána 
variada. Até maio, serão oito atrações, duas delas ao vivo: o 
balé "Romeu e Julieta" e a ópera "Rigoletto". Já o segundo 
projeto envolve a tecnologia Extreme Digital Cinema, pre-
sente hoje em nove salas da rede. Com telas maiores que as 
convencionais e uma sonorização ainda mais potente, o XD é 
considerado um avanço para as salas tradicionais de cinema 
ao reunir o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D. 
Thmbém para este ano, a Cinemark ampliará os investimen-
tos nas suas, por assim dizer, salas de luxo. A idéia é levar 
o modelo para outras regiões do país, como Rio de Janeiro 
e Recife. No Brasil, a rede é pioneira nesse formato ao ter 
inaugurado em 2008, no Shopping Cidade Jardim, em São 
Fàulo, o Bradesco Prime por meio de uma parceria com o 
banco. A estratégia fez tanto sucesso que, dois anos depois, 
mais duas salas viraram premium. O ambiente, que conta 

com um lounge de espera projetado pelo 
arquiteto Arthur Casas, oferece carta de vi-
nhos, pipoca com azeites aromatizados, pe-
tit gateau, mussarela de búfala temperada 
e bolinho de aipim com carne seca. Hido 
isso a R$ 52. "O público de São Paulo pede 
um lugar exclusivo. Recebemos aqui, por 
exemplo, o publicitário Roberto Justus e o 
jogador Ronaldo", comenta Bettina. 

EXPANSÃO 
A idéia de que cinema não é mais lugar só para ver filmes 
também encontra alicerce na rede Kinoplex. Lá, as salas 
de exibição transmitem shows, óperas, balés e até futebol. 
No final do ano passado, por exemplo, houve a exibição do 
primeiro jogo entre Milan e Barcelona. O público, em sua 
maioria, era formado por homens com idade entre 15 e 50 
anos. Já no quesito balé, o cinema trouxe o Ballet Bolshoi: 
Quebra Nozes. "O segredo do marketing está em antecipar 
os anseios de nossos clientes e superá-los sempre, trazendo 
em primeira mão novos conteúdos", enfatiza Patrícia Cotta, 
gerente de marketing do Kinoplex. Ainda em 2011, a rede 
de cinema realizou a promoção "3D Premiado", na qual os 
clientes eram surpreendidos com óculos premiados dentro 
da sala de cinema e recebiam prêmios personalizados com 
o tema do filme. Hoje, com aproximadamente 15% de mar-
ket share, o Kinoplex finalizou recentemente, em parceria 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pesqui-
sa que procurou avaliar a expectativa do público em rela-
ção a um cinema de luxo. "Estamos investindo em grandes 
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Eles querem interagir 
A SHY anunciou recentemente o lançamento de um novo ser-

viço de entretenimento. Trata-se do SKy Online, site de loca-

ção e conteúdo sob demanda. O cliente acessa a página da 

empresa e encontra um catálogo de títulos. Ele pode não só 

alugar os mais recentes filmes e assistir a quantas vezes qui-

ser num período de 48 horas, como também pode fazer parte 

do Clube SKY Online, por meio de uma assinatura mensal, e 

ter acesso ilimitado ao catálogo de filmes. Com isso, a SKY se 

junta a outras empresas que já oferecem serviço semelhante 

no Brasil, como Netflix e Netmovies. 

"É claro que esse mercado de compartilhamento de filmes 

pela internet prejudica as locadoras, mas sempre mantivemos 

uma proposta de conciliar espaço físico acolhedor e atendi-

mento de qualidade", afirma Sonia Abreu, sócia-diretora da 

2001 Vídeo. De acordo com ela, seu maior concorrente hoje é 

o tempo que as pessoas dedicam à internet. "Nosso cliente, 

porém, gosta de interagir", conta. A rede abriga hoje sete lojas 

na cidade de São Paulo. A última delas foi inaugurada em ja-

neiro do ano passado, no bairro do Jardins. Com a expansão, 

a marca encerrou 2011 com faturamento de R$15 milhões e 

crescimento de locação em torno de 9%. Para este ano, a 

previsão é de um aumento de 8%. "Além da base de clientes 

conquistada ao longo de quase três décadas, o fechamento 

de muitas locadoras ampliou minha clientela", frisa Sonia. 

Com tiragem de dez mil exemplares e distribuição gratuita, a 

revista 2001 é hoje a principal ferramenta de marketing da rede. 

Apresenta não só os principais lançamentos do mês, como 

também divulga o mix de produtos, ações e informações ins-

titucionais. Já o "Tíquete Vídeo" é o produto de fidelização da 

locadora. Ao antecipar 15 locações, o cliente obtém descon-

to de 12%. Isso porque 60% do volume de locação da rede 

tem origem na venda antecipada. Há também 

as atividades no Espaço Cultural, como cursos 

de cinema, exposições temáticas e coquetéis de 

lançamento de filmes e livros. "O boca a boca 

obtido por meio desses eventos é o nosso maior 

marketing", constata a sócia-diretora. Prestes a 

completar 30 anos, a 2001 programou, para este 

ano, uma série de eventos e ações para come-

morar a data. Debates, exposições e promoções 

diferenciadas serão algumas das iniciativas. "Em 

outubro, pretendemos organizar o Centro de Es-

tudos e Pesquisas, tornando acessíveis informa-

ções sobre nossa história e acervo a clientes e 

instituições", antecipa Sonia. 

mudanças nas salas já existentes e na construção de novas, 
inclusive uma no Rio de Janeiro, que já tem seu projeto apro-
vado", afirma Patricia. E, já que o assunto é investimento, 
a verba de marketing da empresa atualmente está dividida 
entre a melhoria contínua de seus cinemas, o que inclui 
atendimento, conforto e facilidade na compra de ingressos, 
promoções constantes para o público, mídia, ações sociais 
e pesquisa de mercado. Nada mal para uma rede que fatu-
rou, no ano passado, cerca de R$ 315 milhões e prevê um 
crescimento de 8% em 2012. 

No caso da UCI Cinemas, as promoções têm sido o foco 
da estratégia de marketing. É o caso, por exemplo, do "Ti-
cket Família", criado com o objetivo de incentivar o progra-
ma cultural entre pais e filhos, ao levar dois adultos e duas 
crianças ao cinema com desconto de até 30%. Além disso, 
a marca tem trabalhado os atributos técnicos das salas, tais 
como conforto com poltronas largas e distantes da fileira 
da frente, salas com acústica perfeita e venda de ingressos 
pela internet para diminuir as filas de bilheteria. A rede UCI 
investirá R$ 60 milhões de reais em todo o Brasil nos próxi-
mos 18 meses. Neste período, serão construídos cinco novos 
complexos de cinema, sendo um em Campo Grande, no Rio 
de Janeiro. Pelo menos 53 salas ganharão projeção 3D. Além 
disso, uma nova sala com tecnologia Imax será instalada no 
Shopping Anália Franco, em São Paulo - a segunda da UCI 
no país. "Tais projetos ganharam ainda mais força após qua-
tro cinemas da rede terem conquistado o maior número de 
público em 2011", comenta Monica Portella, diretora de mar-
keting da rede UCI. Numa época em que a concorrência é 
acirrada - e por vezes desleal, como no caso da pirataria - é 
certamente um alento constatar que as pessoas ainda prefe-
rem se divertir, como já dizia Rita Lee, no escurinho do cine-
ma... longe de qualquer problema, perto de um final feliz! 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 470, n. 45, p.36-40 , mar. 2012.




