
Publicidade em Cinema cresce 22% 
 
Anunciantes procuram consumidores das classes A e B em salas multiplex  
 
O escurinho do cinema tem sido, cada vez mais, o lugar preferido de grandes anunciantes para 
vender produtos e serviços. O mercado de cinepublicidade tem crescido 22% ao ano nos últimos 
cinco anos, alimentado por empresas de diferentes segmentos, as anunciantes em cinemas 
multiplex. De acordo com o diretor da empresa de comercialização de espaços publicitários em 
multiplex Kinomaxx, Carlos Augusto Rocha, a mídia de cinema tem a vantagem de manter a 
atenção do espectador.  
 
— Fizemos uma pesquisa em que identificamos que a audiência em cinemas é real, ou seja, o 
ambiente não dá margem a qualquer dispersão do espectador, ao contrário do que acontece em 
casa. Daí o interesse crescente de anunciantes por um espaço na programação semanal de filmes 
— ressalta Rocha.  
 
De acordo com Rocha, em um mercado que movimenta R$ 19 bilhões em veículos de 
comunicação, o percentual de mídia investido nas redes exibidoras ainda é muito pequeno, sendo 
inferior a 10%.  
 
— Acredito que com a proliferação dos complexos de salas, o que é uma tendência, o mercado vai 
acompanhar este ritmo. Atualmente, as duas principais redes de cinemas multiplex, UCI e 
Cinemark, representam 70% dos investimentos em cinema— diz.  
 
O público-alvo dos cinemas multiplex é formado em sua maioria por pessoas das classes A e B. 
Para atingir esse público de todas as formas, as empresas costumam vincular seus produtos ao 
tema do filme.  
 
— Somente no caso dos blockbusters, como filmes em grande circuito, como é o caso recente dos 
candidatos e vencedores do Oscar, é que anunciantes disputam espaço para veiculação — 
acrescenta Rocha.  
 
A cine-semana — como é chamada a programação de anúncios — custa R$ 2 mil por sala, com 
média de 42 inserções. O material veiculado é o mesmo usado na TV, com gasto adicional para a 
transformação do filme em película, em torno de R$ 25 mil. Para o diretor-executivo da rede de 
cinemas UCI no Brasil, José Carlos de Oliveira, o setor deverá deslanchar depois que a tecnologia 
digital de exibição chegar de vez aos cinemas, o que vai baratear a produção de filmes 
publicitários.  
 
A Kinomaxx firmou contrato com a UCI e deverá fechar 2003 com faturamento de R$ 28 milhões. 
José Carlos de Oliveira, da UCI, prevê um aumento de 5% na receita total da rede em cinco anos, 
com publicidade. Este ano, o percentual deverá chegar a 3%.  
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