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O cinema brasileiro acaba de conquistar mais um aliado poderoso. Para comemorar os 15 anos da 
rede de hipermercados com a bandeira Extra, o Grupo Pão de Açúcar criou o "Sessão Extra de 
Cinema". O projeto tem os mesmos moldes de apresentação em logradouros públicos e com 
entrada gratuita, que já faz sucesso, a exemplo do "Pão Music" - shows de MPB promovidos pela 
marca Pão de Açúcar há 12 anos e que já levou a população nomes como Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Maria Bethânia, Rita Lee, etc.  
 
"Buscamos sempre patrocinar manifestações culturais que atinjam diversas classes sociais e 
diferentes faixas etárias", diz o diretor de marketing corporativo do Grupo Pão de Açúcar, Eduardo 
Romero. O diretor também salienta a boa fase que o cinema verde-amarelo está vivendo como 
fator determinante para a escolha. "O cinema já está em nosso alvo há um bom tempo."  
 
O "Sessão Extra de Cinema" estréia amanhã no Parque Ibirapuera, em São Paulo, devendo ser 
apresentado em mais sete cidades em 2005, sempre gratuitamente. "A intenção é realizarmos de 
30 a 40 sessões no ano que vem, em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia e Curitiba." 
O projeto tem investimento inicial de R$ 1,5 milhão. "Também queremos levar os filmes para a 
periferia de algumas cidades."  
 
Uma estrutura móvel desenvolvida com a Cinemagia, especializada em cinema itinerante, foi 
desenvolvida para o projeto. Além de 1,5 mil cadeiras para o público, um telão inflável de 14 
metros de comprimento por nove de altura será utilizado. O Grupo Pão de Açúcar prevê receber 
de 3 a 4 mil pessoas por exibição.  
 
Para realizar a seleção de filmes, o grupo firmou parceria com a Europa Filmes. "Queremos que os 
filmes exibidos possam ser vistos por toda a família", diz Romero. Para a estréia em São Paulo 
está programado "Lisbela & o Prisioneiro", de Guel Arraes. Segundo Romero, o Grupo Pão de 
Açúcar não descarta a hipótese de apoiar a produção cinematográfica brasileira, via Leis de 
Incentivo Fiscal à Cultura.  
 
A holding investiu este ano R$ 18 milhões em marketing institucional. Os valores para 2005 ainda 
não estão definidos. "O que posso adiantar é que seguramente serão maiores do que os deste 
ano", frisa. A intenção também é que os investimentos no novo projeto também cresçam.  
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