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PESQUISA SOBRE

DISPOSITIVOS MÓVEIS

Brasileiro é

o mais apaixonado

Estudo da McCann em 9
países revelou relação
com dispositivos móveis.

22% dos brasileiros descrevem a relação
com o smartphone como a de duas pessoas
apaixonadas. No mundo, o índice é 18%.
DIVULGAÇÃO
ALEX SILVA/ESTADÃO

Solução à
americana
para mídia
em cinema
Inspirada na NCM, dos EUA, Flix foi criada para
aumentar receita de exibidores com publicidade
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A receita das salas de cinema
com publicidade cresceu 22,5%
no ano passado e liderou o ranking entre os diferentes meios
deveiculação.Oresultadosetorna ainda mais relevante ao se
considerarque,até2011,aprocura por ações de mídia nos cinemas estava em queda.
Um dos principais fatores
que colaboraram com essa virada radical foi uma iniciativa da
rede Cinemark, líder no mercado nacional, com 500 salas. A
exemplo de sua matriz americana, que criou a NCM Media,
a subsidiária brasileira fundou
a Flix, empresa que comercializa publicidade em cinema e
tem o objetivo de ampliar e profissionalizar o uso dessa mídia
no Brasil.
Entrando no segundo ano de

atuação, a Flix passou seus primeiros 12 meses devida fazendo
umtrabalhodepromoçãodassalas de cinema entre as agências
de publicidade, conta Adriana
Cacace,diretorageraldaempresa.Oobjetivoeramostraraspossibilidades do cinema além da
exibição de comerciais na tela Futuro. Segundo Adriana Cacace, da Flix, é possível dobrar, no curto prazo, a participação do meio cinema na publicidade
grande. Há oportunidades para
bannersimpressosnoscorredo- representaracadeiatambémco- emcontatocomaMobz,semsu- salas do Reserva Cultural.
só 0,9%.
res, experimentação de produ- nhecida como Severiano Ribei- cesso,efontesdemercadoinforApesardeaFlixter“chacolhaOutrofatorquedeverácontritos e até de situações que unem ro – elevou o número de cine- maramqueaempresaestariaen- do” o mercado, a participação buir para o crescimento do uso
a compra do ingresso pela inter- mas atendidos pela Flix para cerrando suas atividades.
domeiocinemanomercadobra- damídia cinema é o aumento do
net a uma ação no dia em que o mais de 700 (hoje, a Kinoplex
A chegada da Flix também sileiro representa somente númerodesalasnoPaís,quehocliente for assistir ao filme, co- administra 214 unidades no Bra- prejudicou o negócio da Auwe 0,35% do total dos gastos com je está em 2,6 mil. O presidente
mo fez a Natura no ano passado sil). “A empresa foi criada para Digital,queperdeuparceirosim- publicidade. Para a executiva da da Cinemark, Marcelo Bertini,
(leia abaixo).
atender ao mercado como um portantes em São Paulo e no Rio Flix, é possível pelo menos do- diz que a meta da empresa para
Apesar de ser um negócio in- todo”, diz Adriana, da Flix. “É e foi obrigada a “interiorizar” brar essa fatia no curto prazo, já 2013 é inaugurar um complexo
dependente, a Flix teve a vanta- porissoqueaestruturafoitotal- sua atuação e adaptar sua oferta que o brasileiro está indo mais de cinemas por mês até dezemgem, logo de saída, de ter como mente separada da Cinemark.” para anunciantes que buscam ao cinema. Em 2012, lembra ela, bro. Já a Kinoplex, de acordo
cliente a maior rede de cinemas
Ao fazer a parceria com a Flix, conquistar a classe C. Hoje, se- foram vendidos 148 milhões de com a gerente comercial Elizado País. Agora, conquistou mais a Kinoplex encerrou o contrato gundo uma fonte da empresa, o ingressos no País, 5,7% mais que beth Tinoco, diz que a empresa
um parceiro: desde 1º de abril, a de veiculação que tinha com a único cliente que restou em ter- no ano anterior, ritmo melhor pretende inaugurar 15 novas saKinoplex – marca que passará a Mobz. O Estado tentou entrar ritório paulista foram as quatro que o da economia, que cresceu las até o fim do ano.
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60 ANOS de
Cannes Lions
A

Anúncio
Fábio Fernandes
F/NAZCA Saatchi & Saatchi
Film Lions

O que representa Cannes Lions em sua carreira?
Amor e ódio. Os dias mais felizes da minha vida profissional e os
que eu mais quero esquecer. Vitória e derrota, respectivamente.

Qual é a importância de estar no júri?
É um reconhecimento da comunidade internacional, uma distinção.
Dá muito trabalho, é cansativo e é estressante: uma panela cheia
de pressão. Ou seja, para um publicitário é o mesmo que oxigênio.

Cinema é indicado como
‘mídia de relacionamento’
Tela grande não é
ideal para ações
de grandes varejistas,
que são os maiores
anunciantes do País

● Dados de mercado

Uma ação da Natura feita em
cinemano anopassado mostra
que há espaço para inovar nessa mídia. Ao selecionar um dia
e horário no site Ingresso.
com, o cliente era convidado a
gravar uma homenagem à pessoa com quem assistiria ao filme. O vídeo era exibido como
surpresa, na sessão escolhida.
Para aumentar a repercussão
da campanha, a empresa uniu
diferentes homenagens em vídeos no You Tube.
Embora funcione bem para
criar relacionamento para o
consumidor, é pouco provável
que o grande varejo, os maiores anunciantes do País, usem
o cinema para campanhas. Essa limitação ocorre por dois
motivos, explica a vice-presidente de relação com o consumidor da agência Giovanni+
DraftFCB, Patricia Marinho.

148 milhões

Making of
Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?
Vê-lo fiel aos princípios que inspiraram seu nascimento:
apontar e aplaudir o melhor da comunicação.

2.600

é o total de salas de cinema em
funcionamento hoje no País

foi o total de ingressos vendidos
no País no ano passado

R$ 1,6 bilhão
foi o valor arrecadado com
venda de ingressos em 2012

“O cinema tem uma abrangência mais limitada do que a TV, os
jornais e as revistas. Por isso, é
usado como mídia complementar”,dizapublicitária.“Alémdisso, o espectador não quer ter seu
entretenimento invadido por
uma promoção de venda. O
meio é mais indicado para ações
institucionais e que oferecem algum tipo de experiência interessante para o consumidor.”
Não irritar o público – que, afinal, já paga para ver o filme – é

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 abr. 2013, Negócios, p. N6.

Espelho, espelho meu
As mulheres são mais bonitas do que elas mesmas imaginam. Um filme de 6 minutos
produzido pela marca Dove,
que estreia hoje no Brasil e em
mais três países, comprova is-

uma das preocupações da Flix,
que criou regras claras para
não estender demais o espaço
dos comerciais. De acordo
com a diretora geral da empresa, Adriana Cacace, a partir do
horárioestabelecidoparaasessão, o tempo máximo para a
exibição de publicidade é de
cinco minutos.
Adriana diz, porém, que nada impede que as agências
usem de forma criativa o “tempo morto” antes da sessão –
em que geralmente a tela fica
desligada – para algum tipo de
ação publicitária. “Para quem
chega antes do horário marcado, a ideia é que se crie algum
tipo de conteúdo de marca que
possaentreter ocliente”,explica a executiva.
Umamudançaquedevefacilitar o uso da mídia cinema por
uma variedade maior de anunciantes, segundo a Flix, é a troca da projeção em 35 milímetros para a digital. Com isso, a
produção de comerciais poderá ser feita em vídeo, o que reduz custos de produção e permite o envio dos arquivos aos
exibidores por e-mail. / F.S.

so por meio de retratos falados.
Gil Zamora, um artista forense do FBI, desenha o rosto de sete mulheres em duas versões. A
primeira se baseia em autodescrições – detrás de uma cortina,
REPRODUÇÃO

Percepção. Desconhecido vê mais beleza na mulher

a mulher detalha sua própria
face a Zamora. Já a segunda é
feitacombasenascaracterísticas percebidas por um desconhecido,queestevecomamulher antes da sessão começar.
Em qual dos dois retratos
elasficammaisbonitas?Nosegundo. “O que me marcou foram as reações emocionais
queasmulherestiveramquando viram as imagens lado a lado”, diz Zamora. O vídeo teve
como referência pesquisa da
Dove que revela que só 4% das
mulheres do mundo se acham
bonitas. O vídeo pode ser visto no site dove.com.br/retratosdarealbeleza. /NAYARA FRAGA

