
Sua criação foi grandiosa, mas quieta, pode-se dizer muda. 
A falta de cores nunca tirou seu mérito. Não foi por co
meçar em preto e branco que não marcou gerações, que 
não imortalizou filmes, personagens, atores e diretores. 
Atualmente, está mais próximo da realidade, com o 3D, e 
é considerado a "7 a arte". 

De 71 milhões de indivíduos analisados pelo Target 
Group Index, 17% afirmaram ter ido ao cinema nos últimos 
30 dias (12 milhões de pessoas). 

Desse universo, a praça com maior penetração é Curitiba 
(25%),' seguida de Brasília (24%) e do Rio de Janeiro (21%). O 
cinema é frequentado principalmente por mulheres, das 
classes AB, de 12 a 34 anos. 

O número de teens (12-19 anos), jovens (20-24 anos) e 
adultos (25+) que frequentam o cinema teve uma queda 
nos últimos dez anos. A maior variação negativa foi dos 
teens com uma queda de 4,30% pontos percentuais (29,72% 
para 25,42%). Já o número de adultos no cinema cresceu 
de 52,30% para 54,68%. 

Os horários com maior presença são o final da tarde 
(18h às 19h59) e início da noite (20h às 21h59). Os teens 

costumam ir ao cinema principalmente no início da noite, 
já os jovens e adultos, no final da tarde. 

O estudo também mostra que os teens preferem filmes 
de comédia (66%), já as pessoas com idade acima de 20 
anos gostam mais de filmes de ação e aventura (jovens 67% 
e adultos 63%). Quando o assunto é afinidade, os teens e os 
jovens estão mais próximos de filmes de terror, 182 e 139 
respectivamente, já os adultos apresentam afinidade de 115 
pontos para filmes infantis e desenhos animados, isso por 
conta dos 45% que já são pais. 

Embora a internet seja o meio mais utilizado para con
sultar informações sobre filmes e cinema (46,78%), na hora 
da compra de ingressos, a internet ainda é pouco utilizada 
por quem afirmou ter ido ao cinema nos últimos 30 dias: 
somente 4,5% afirmaram comprar on-line. 

Já em relação à escolha dos cinemas, são considerados seus 
diferenciais e atributos, principalmente pela proximidade do 
trabalho ou da residência (31%). A localização próxima a ou
tros estabelecimentos, como restaurantes e livrarias também 
é um diferencial, afirmação feita por 24%. Atributos como 
preço do ingresso e a tecnologia não são decisores principais 
na escolha, somente 1,81% e 2,30% alegam determinar o 
cinema escolhido com base neles. 

PUBLICIDADE 
Muito mais que somente uma plataforma para filmes, é 
também uma plataforma para publicidade. O investimento 
em publicidade no cinema foi de 139 milhões de reais no 
primeiro semestre de 2012. Somados os investimentos de 
São Paulo e Rio de Janeiro, esses mercados participam com 
75% do volume total investido no meio, com 77 milhões e 
34 milhões de reais, consecutivamente. A ut
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Text Box
Fonte: Caderno de Mídia, São Paulo, ano 4, n. 40, p. 14, out. 2012.




