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RESUMO

A história do cinema com a publicidade vem se misturando desde seus primórdios. Em
paralelo, a troca de informação entre os dois é constante, seja nas propagandas feitas
dentro das películas, seja nos cartazes encomendados pelo próprio cinema para anunciar
suas sessões. Uma nova forma que se pode observar dessa interação, são os anúncios
que ocuparam os espaços anteriormente dos trailers nas exibições. Esse é o uso, por
parte  do  estabelecimento,  de  horário  antes  parados  comercialmente  para  gerar  mais
lucro. 
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INTRODUÇÃO 

No cinema, quando as luzes se apagam, antes do início do filme, todo mundo da

sala é submetido à propaganda. Sejam trailers de outros filmes que serão lançados em

breve ou comerciais de produtos e serviços. Dento do cinema, as pessoas ficam presas e

dedicam toda  a  sua  atenção  ao  que  se  passa  na  tela  e  ao  som que  ouvem,  o  que

proporciona uma interação maior entre o anunciante e o receptor, do que, por exemplo,

sala de casa com a TV, onde a luz está acesa e muitas pessoas conversando.

O alcance de um comercial dentro da sala de cinema, atualmente, ainda é muito

pequeno comparado a outras mídias, como TV. Contudo, atrai a atenção e o interesse de

grandes empresas, que querem promover os seus produtos para um público diverso, de
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criança ao idoso, do casado ao solteiro. Devido ao crescimento do número de salas de

cinema no Brasil e a retomada das produções nacionais, a indústria cinematográfica irá

crescer nos próximos anos no país, abrindo mais espaço para a publicidade.

 

CINEMA E PUBLICIDADE 

Desde o início do cinema, com os primeiros filmes que mostravam apenas o

cotidiano da vida das grandes cidades, podemos observar o jogo quase que simbiótico

entre ele a publicidade. Os dois absorveram com o passar dos anos características, um

do  outro,  que  os  ajudaram a  se  sustentar  até  os  dias  de  hoje.  Atributos  esses  que

reforçaram a mudança dessas mídias, no então momento, como algo necessário, já que o

mundo estava mudando mais rápido do que nunca. Podemos citar de antemão a junção

desses meios na campanha nazista de Hitler, que visava o crescimento do partido,  e

amor dos alemães pela causa. Foram utilizados filmes, como “O Triunfo da Vontade”,

de 1935, de Leni Riefenstahl, para propagar aquele ideal. Eles usaram o cinema, como

veículo de propagação de informação para a “massa”, e deu certo. 

Ao mesmo tempo em que o cinema era útil para a publicidade, ela também se

tornava  importante  para  o  cinema.  Logo no início  do  século  XX,  com a  criação  e

expansão dos grandes estúdios cinematográficos, houve uma parceria, a priore modesta,

com as  agências  publicitárias  para  divulgação  das  produções  feitas  por  eles,  como

aponta Ribaric:

Os produtores  de  filmes  contratavam agências  de  publicidade  para
desenvolver  campanhas  de  marketing  organizadas.  Cartazes  de
cinema tornaram-se altamente artísticos, como muito da publicidade
em geral,  porque  as  agências  acreditavam que  a  beleza  e  o  estilo
estimulava o interesse visual e o desejo do consumidor. O gênero do
filme, o espetáculo e o Star System (sistema de estrelas) tornaram-se
cada  vez  mais  importantes  como  elementos  vinculados  a  outros
produtos como por exemplo marcas de roupas. (RIBARIC, 2013, pg
03).

Entendia-se desde já a necessidade da publicidade para alavancar as bilheterias

de seus filmes. Seria assim uma ação em campos onde os conglomerados audiovisuais

não conseguiam alcançar. Dentro das salas de cinema eles poderia convencer ou vender

uma ideia para os seus espectadores. Mas da porta do cinema para fora, quem fazia esse
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trabalho eram as agências de publicidade. Eram elas quem diziam para o público que

aquele filme era bom, e que deveria ser visto. E depois de pouco tempo essa parceria

começou  a  dar  frutos  nunca  antes  vistos,  como relata  Ribaric,  “Nos  primórdios  do

cinema, filmes comerciais  e publicidade fílmica se assemelhavam tanto na produção

quanto no conteúdo dos produtos, adotando uma forma narrativa análoga, trabalhando o

tempo de forma a prender a atenção do espectador em prejuízo da absorção da narrativa

como  um  todo.”.  Isso  simbolizava  a  criação  dos  VTs,  para  venda  de  determinado

produto no próprio cinema. 

Nesse  momento  o  cinema  sofria  uma  ebulição  de  produtos  sendo  vendidos

dentro de seus próprios filmes,  relatado por Gubernikoff,  “O cinema foi o primeiro

veículo da publicidade eletrônica, seja com o uso do merchandising dentro da cena, ou

através  da venda de produtos vinculados a  ela” (GUBERNIKOFF, 2009, pg 02).  A

publicidade  usou desse meio  para convencer  ao espectador  que ele  deveria  comprar

determinado produto. Ela usava da magia que as transmissões cinematográficas causava

no público, para fazer aquele objeto, ou ideia.

Outra  forma  de  comercialização é  sugerida  pelo  filme,  que é  a  da
mercadoria dentro do filme. O que no Brasil foi popularizado como
“merchandising”, na época do star system era amplamente difundido
através de um sistema de vendas vinculadas, com suas características
específicas.    O sistema vinculado, bastante incentivado pela indústria
do  cinema  norteamericano,  envolvia  um  acordo  direto  com  os
fabricantes dos diferentes produtos. A venda podia estar tanto atrelada
diretamente  à  imagem  do  filme,  como  ao  uso  de  logotipos  ou
logomarcas  no  cenário,  como  poderia  estar  veiculada  aos  famosos
“livro de  imprensa”  ou  aos  “livros  de campanha”,  distribuídos aos
exibidores  na  ocasião  do  lançamento  do  filme.    Esses  anúncios,
inseridos  em  sessões  especializadas  dos  “livros  de  imprensa”,
utilizavam-se normalmente de uma foto de cena com a sobreposição
de um produto ligado metonimicamente ao contexto do filme. Enfim,
fazia-se uso da fascinação exercida pelo cinema sobre o seu público
para  promover  diretamente  produtos  e  marcas.  (GUBERNIKOFF,
2009, pg 07).

Para servir  de exemplo  claro dessa comercialização dentro das  produções  de

cinema, podemos citar situações clássicas que grande parte do público conhece, como o

tênis da  Nike em “De volta para o futuro” (1985), a extensa exposição da  Fedex e da

marca esportiva Wilson em “Naufrago” (2000), e mais recente na comédia estrelada por

Meryl Streep e Anne hathaway, que trazia a marca no próprio nome do filme, “O diabo

veste  Prada” (2006). Todos eles foram utilizados de vitrine por essas empresas,  que
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posteriormente, com o sucesso dessas produções, tiveram seu faturamento aumentado

significativamente. 

Voltando a falar especificamente do cinema, é possível observar a criação de

uma estratégia, mesmo que sem querer, dos grandes estúdios de fazer publicidade deles

mesmos,  dentro  das  quatro  paredes  do  cinema.  O  surgimento  do  trailer  é  algo

importantíssimo para estimular  a vontade dos espectadores de irem ver os próximos

títulos que entrarão em cartaz. Ele foi criado para mostrar um resumo dos filmes que a

produtora lançariam nos próximos meses, e foi ganhando tamanha força até se tornar

uma  propaganda  com  um  formato  previamente  estabelecido  de  roteiro.  Todos  as

imagens e áudio deveriam ser montadas em um pequeno espaço de tempo para aguçar a

curiosidade  do  público  em  determinado  filme,  se  tornando  um  verdadeiro  filme

publicitário. 

O trailer faz parte do cinema e da história do cinema, além de ser uma
propaganda audiovisual, é também o que podemos chamar de curta-
metragem por  sua duração,  com os recursos  técnicos  de um filme,
porém com uma linguagem audiovisual com os apelos da propaganda.
Por isso, consideramos como pontos essenciais o estudo da linguagem
de  cinema  –  os  elementos  organizados  na  construção  do  filme
cinematográfico - e os elementos desta linguagem articulados no filme
publicitário, para podermos entender a linguagem utilizada no trailer.
(JUSTO, 2008, pg 02).

Com o passar do tempo os grandes estúdios juntamente com as redes de cinema

espalhadas por todo o mundo, perceberam a importância  da organização dos trailers

passados antes dos filmes.  Eles viram que era necessário,  a separação desses títulos

levando em consideração seu target. Como por exemplo: O espectador que iria assistir

“Star Wars” (2015) seria possivelmente o mesmo que veria produções como “X-men

Apocalipse” (2016), “Capitão America – Guerra Civil” (2016) e “Batman x Supermen”

(2016). Eles utilizam há algum tempo essa estratégia de marketing para ganhar mais

público em suas próximas exibições. Outro exemplo que podemos citar relacionando o

trailer a um filme publicitário, do próprio filme, são as cinco versões de “Cidade de

Deus” (2002).

Fernando Meirelles com o seu filme mostrou sua preocupação com
essa mídia ao produzir cinco versões distintas de trailers para Cidade
de Deus (2002) - brasileira, americana, alemã, francesa e japonesa -.
Essas versões foram responsáveis pela percepção do esforço do filme
para  penetrar  em mercados  internacionais  e  ganhar  reconhecimento
internacional. (JUSTO, 2008, pg 07).
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É visível nesse exemplo a preocupação da produção fílmica com a recepção e

venda, ao mesmo tempo, de seu filme nos outros países. Não adiantava apenas uma boa

construção de roteiro, direção e atuação, para que a trama fizesse sucesso. Era preciso

algo a mais. Algo que foi buscado na publicidade, para especificar seu público-alvo.

Certamente houve uma pesquisa para saber os gostos das construções audiovisuais de

cada país, e a partir daí o trailer (filme publicitário) de “Cidade de Deus” foi criado. Ao

mesmo  tempo  em  que  ele  era  fiel  ao  filme  original,  também  tomava  certas

características do povo que estava lhe vendo. E podemos dizer que ele se tornou um

ícone do cinema brasileiro não apenas por ser o filme nacional mais indicado ao Oscar,

mas  principalmente  porque ele  usou  de  todas  as  armas  possíveis  no  cinema,  como

também na publicidade para obter um sucesso mundial. 

O cinema e a publicidade percebendo que os trailers estavam dando certo, e que

o resultado final era o esperado, mais uma vez se apropriava do cinema, para fazer suas

ações mercadológicas. Dessa vez o alvo não era mais as produções dos estúdios, mas

sim as estruturas das salas de exibição. Eles iriam agora utilizar o formato e local onde

os trailers eram exibidos para fazer propagandas claras de seus produtos, assim como já

faziam na  televisão.  Aquele  tempo  que  anteriormente  era  reservado  apenas  para  os

trailers de futuras produções a serem exibidas, teria que ser dividido com empresas que

queriam ver sua marca com maior visibilidade na cidade em questão.

A UTILIZAÇÃO DO CINEMA COMO MIDIA. 

A sala do cinema é um local usado pelas agências de publicidades há muitos

anos. Segundo Gregoraci (2004)5, durante a década de 70 o cinema foi importante para

o setor, como por exemplo,  a marca de cigarros Malboro, que utilizou esse meio de

forma eficiente. Naquela época, para as empresas anunciarem no cinema era muito mais

difícil,  pois  transferir  o  comercial  publicitário  para  a  tecnologia  compatível  com a

linguagem utilizada nas salas era muito caro. “Além de adaptar o material,  tinha de

gastar muito dinheiro com cópias que seriam enviadas a cada uma das salas onde o

comercial seria exibido”. A partir dos anos 80, novas tecnologias nasceram e os cinemas

5 REZENDE, Rodrigo. Salas de cinema atraem grandes anunciantes. Portal impressa, Disponível em: <
http://portalimprensa.com.br/noticias/carreira/881/salas+de+cinema+atraem+grandes+anunciantes++
+rodrigo+rezende+anhembi+morumbi >. Acesso em: 31 de outubro de 2016.

5



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

agora podiam receber os filmes das agências no mesmo formato utilizado para a TV e

os transformavam em comerciais em formato de cinema, agora num custo quase zero.

“O custo por cópia também diminuiu bastante, fazendo do cinema um veículo muito

mais acessível para a divulgação das peças publicitárias", comenta Gregoraci (2004).

O mercado de cinema no Brasil cresce mais a cada ano fazendo com que esse

meio ganhe mais espaço nos planejamentos de mídias das agências do Brasil e mundo

afora. Com o crescimento desse mercado, a mídia cinema torna-se uma oportunidade

cada  vez  mais  vantajosa  de  se  promover  marcas  e  produtos.  Segundo  dados  da

ANCINE6 (Agência  Nacional  do  Cinema),  o  mercado  cinematográfico  no  Brasil

quebrou um recorde histórico. O dinheiro arrecadado nas salas de exibição atingiu a

marca de 2,3 bilhão de reais. O público também alcançou uma marca histórica, de 172,9

milhões  de  espectadores.  Os  dados  também  revelaram  que  mais  de  150  milhões

assistiram a produções estrangeiras, o que gerou renda mais de R$ 2 bilhões, enquanto

22,4 milhões foram aos cinemas para ver filmes nacionais.  Esses dados defendem a

mídia cinema como um meio importante para se atingir determinado tipo de público e

alcançar os objetivos na comunicação de uma marca. 

O  cinema,  pode  ser  considerada  uma  mídia  completa,  pois  as  mensagens

trabalhadas  neste  tipo de mídia  podem trabalhar  os cinco sentidos  do telespectador,

exercendo maior persuasão. Som, Imagem, às vezes, até o cheiro. Devido ao enorme

tamanho  da  tela  e  às  proporções  do  som,  a  comunicação  no  cinema  causa  grande

impacto,  facilitando o entendimento da mensagem. Essa mídia pode ser considerada

muito eficaz e impactante, pois detém toda a atenção do público. As pessoas que vão ao

cinema,  procuram diversão,  o  que  as  tornam mais  receptivas  a  aceitarem tudo  que

aquela mídia pode lhe proporcionar. Estão concentradas e ansiosas, aguardando pelo

filme, o grau de dispersão é muito baixo, praticamente nulo, não tem como trocar o

canal, nem passar muito tempo grudado na tela do celular, diferentemente de quando

assiste televisão. Desta forma o índice de recall é maior.

Tais  vantagens  mostram o  poder  que  o  cinema  tem para  ser  utilizado  pelos

anunciantes como forma de anunciar seus produtos e sua marca. Em tempos que cada

vez mais se busca novas formas de cativar o público, atingir os objetivos, em novos

meios, e de maneiras mais criativas e eficazes. A Abrasce7 (Associação Brasileira de

Shopping Centers), realizou uma pesquisa revelando que o cinema é o principal destino
6 ANCINE, Dados gerais do mercado audiovisual brasileiro. Rio de Janeiro, 2015

7 http://www.portaldoshopping.com.br/monitoramento/publicacoes-de-pesquisas
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de  lazer  de  quem  vai  aos  shopping  centers  no  Brasil,  cerca  de  oito  em  cada  dez

frequentadores, ou seja, cerca de 79%.  A pesquisa foi realizada com 3.240 pessoas em

seis  capitais:  Belo  Horizonte,  Brasília,  Porto  Alegre,  Salvador,  São Paulo  e  Rio  de

Janeiro.

O cinema é um excelente meio para atingir um público com um nível cultural

elevado.  O  Público  em  geral  do  cinema,  são  indivíduos  entre  20  e  34  anos,  que

pertencem  a  classe  A  e  B,  com  alto  poder  aquisitivo  e  que  são,  em  sua  maioria,

formadores  e  multiplicadores  de  opinião,  pois  são  qualificados  culturalmente  e

socialmente, que buscam constantemente novas formas de entretenimento e lazer. Diz

pesquisa realizada pelo IBOPE/TGI8. Ainda de acordo com os dados, de todo o público

que  vai  ao  cinema,  72%  não  são  casados,  mas  que  preferem  ir  assistir  um  filme

acompanhados. Outro ponto positivo para os anunciantes é que o público é divido de

forma quase  que igual  entre  homens  e  mulheres,  o  que  possibilita  a  divulgação  de

empresas que vendem produtos para ambos os sexos. 

Apesar das inúmeras vantagens que o cinema possui, ainda não existe um grande

investimento por parte dos anunciantes. De acordo com o Media Compass/IBOPE9, de

todo investimento em mídia em 2015, apenas 0,6% foi destinado ao cinema, equivalente

a cerca de 215 milhões de reais foram gastos em anúncios nas salas de cinema do Brasil.

A Coca-Cola aparece em primeiro lugar, como a empresa que mais investe no meio

Cinema no Brasil, com aproximadamente R$ 45 milhões. Em segundo lugar aparece o

Google, direcionando cerca de R$ 30 milhões de sua verba. Logo depois vem a Ambev

(R$ 24 milhões), Unilever (R$ 19 milhões) e PepsiCo com R$ 15 milhões, completam o

ranking dos cinco maiores anunciantes.  

O cinema, como mídia, não é tão abrangente como a TV ou o rádio, ela possui

um público mais  restrito,  e consequentemente,  uma gama de produtos reduzida,  que

possa  explorar  o  público  adequadamente.  As  diferentes  formas  de  se  anunciar  no

cinema é outro ponto forte. Desde ações promocionais no hall, propagandas na TV da

bomboniere,  a marca estampada na poltrona da sala de exibição,  ou os clássicos 30

segundos exibidos antes do trailer. Apesar de todas as vantagens que o cinema oferece,

8 BRAGA, R.; BRITZ, I.;  LUCA, L. Film business: o negócio do cinema. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010
9 Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/kantar-ibope-media-e-grupo-de-midia-lancam-o-
media-compass-novo-estudo-sobre-o-volume-total-de-investimento-do-mercado-publicitario-brasileiro-
2/. Acesso em 31 de outubro de 2016.
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ainda não é perfeita, como qualquer outra mídia que exista para divulgar uma ideia,

marca ou produto, tem suas desvantagens.

Uma das maiores desvantagens é a aceitação do público, que reclama do excesso

de anúncios. Não há nenhuma lei que limita o tempo dos anúncios antes dos trailers nos

cinemas do Brasil. Existe um acordo entres os cinemas do país e o Conar (Conselho

Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária) que limita as propagandas a no máximo

cinco minutos, mas que nem sempre é acatado. 

OS ANÚNCIOS NO MULTICINE CINEMAS DE MOSSORÓ/RN 

O Multicine Cinemas em Mossoró possui um programa de venda de horário para

exibição de comerciais antes que os filmes comecem. Ele é utilizado da mesma forma

que os trailers, com duração previamente estabelecida.  Desta forma, a administração

tem como calcular o tempo certo que terá de uma sessão para a outra, pois nesse novo

sistema de formatação uma única sessão engloba, a faixa dos avisos do próprio cinema,

dos comerciais, dos trailers, até chegar finalmente ao filme em que o espectador foi ver.

Abre-se um novo comércio dentro das instalações do cinema. Ele baseia-se na televisão

para dividir  coerentemente seu horário, e busca na publicidade os meios certos para

atingir seu cliente, no caso aquele que vai anunciar, e seu público-alvo, aqueles que vão

assistir diariamente os filmes no estabelecimento. 

Pelo que já  foi  discorrido  anteriormente,  essa foi  uma jogada mercadológica

muito  inteligente  da  parte  dos  cinemas.  Eles  perceberam  que  os  grandes  estúdios

utilizavam essa faixa de horário para exibir os trailers dos próximos lançamentos, e que

naquela  condição  de  iluminação  reduzida,  silêncio,  e  o  tamanho  grande  da  tela,

favorecia a recepção e absorção da mensagem ali passada, pelo espectador. A pergunta

simples que foi feita é a seguinte: porque não vendemos esse horário e lucramos ainda

mais  em cada sessão? E a resposta não tinha como se negativa,  pois eles poderiam

expandir seus negócios e lucros sem fazer muito esforço. E foi isso que observamos no

Multicine. Um esforço quase zero da parte do cinema em prospectar clientes, pois eles

sabiam que as empresas da cidade sabem o quanto ali irá lhe dar retorno financeiro ou

simbólico, no caso dos materiais institucionais. 
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No relato do gerente Rodrigo Souza, aquela é a mídia mossoroense com mais

adeptos,  pois  semanalmente  o  estabelecimento  recebe  um  público  totalmente

heterogêneo dos bairros mais diversos de toda a cidade, como ele mesmo afirma: “O

cinema é o maior anunciante do município, onde toda população da cidade vem assistir

filme e verá  sua marca  em toda  sessão.  Em números,  é  a  empresa  que atrais  mais

públicos, nenhuma outra empresa atrai tanta gente. ”

Aquele é, mesmo que simbolicamente, o ponto de encontro de todo o município,

já  que  Mossoró  não  conta  com  outras  salas  de  cinema  para  assim  haver  uma

concorrência, aumentando dessa maneira o fluxo, e deixando-o constante. A empresa

que pensa em anunciar sua marca ou produto dentro das quatro paredes do Multicine,

saberá que seu receptor estará naquele local olhando com atenção para o seu comercial,

mesmo que essa atenção seja voltada na verdade para o filme que passará em poucos

instantes. 

Os complexos  de  cinema  são  verdadeiras  plataformas  multimídias,
levando experiências únicas e marcantes ao público com altos índices
de recall e a possibilidade de ações integradas personalizadas. Com a
FLIX Media, o anunciante pode explorar o potencial e encantamento
que o cinema desperta, proporcionando uma experiência completa e
relevante entre público e marca. Oferecemos um leque completo de
produtos para atender vários objetivos de marketing, como: Branding,
Ativação, Relacionamento e Experimentação. (CINEMARK, 2010).

Eles possuem para esse tipo de comércio,  uma faixa de preços e tempo para

serem apresentadas aos clientes, os anunciantes. Todos os comerciais devem conter no

mínimo 15 segundos e máximo de 30 segundos de duração. A variação do preço será

relacionada ao número de exibição por sala,  tipo de sala (2D ou 3D),  ou ao pacote

completo, que engloba todos os horários e salas. Os preços variam de 700 reais a 2900

reais dependendo do plano que a empresa escolhe para veicular seu comercial. Quando

o negócio é enfim fechado, a marca se responsabiliza pela produção e conteúdo exibido

nesse horário, isentando o cinema de todo e qualquer mal-entendido. A parte que cabe

ao Multicine é na área técnica, onde o anunciante deve entregar o material até 03 dias de

antecedência para que o cinema converta o formato específico para as telonas. Dando

início a parceria mercadológica entre os dois negócios.

O estabelecimento tem uma política aberta no que diz respeito aos números de

anúncios que serão exibidos em cada sessão. A direção do cinema deixa claro que não

importa o número de empresas que queiram mostrar sua marca naquele espaço, pois se a
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procura  ultrapassar  o  tempo  de  exibição  atual,  aquele  antes  dos  trailers,  o  cinema

simplesmente aumentará o tempo destinado aos anunciantes. Dessa forma, as sessões

ficarão maiores, com um distanciamento longo do final de uma, para o início da outra.

Entretanto, isso não reduzirá o número de sessões. A Multicine quer ganhar o adicional

referente as inserções, sem que seu principal negócio seja afetado, que são as exibições

dos filmes, pois uma coisa está diretamente relacionada a outra. Ninguém vai ao cinema

ver  propagandas,  e  sim as  produções  cinematográficas.  E  isso  deve  ser  levado  em

consideração quando se pensar em colocar um número muito superior do que já está

sendo veiculado,  tendo como exemplo a rede Cinemark,  em uma exibição de Harry

Potter, “onde a entrada de R$ 21 é o passe para mais de 20 minutos de espera, conforme

cronometragem feita pela Folha em sessão do filme "Harry Potter e a Ordem da Fênix"

”  (FIBE,  2007). O  cinema,  pelo  número  abusivo  de  anunciantes,  fez  com  que  os

espectadores saíssem furiosos das sessões, devido à grande espera.

Esse tempo, porém, foi ultrapassado no Iguatemi e em outra sessão de
"Harry Potter" visitada pela Folha, no Kinoplex Itaim. O presidente da
rede  Cinemark,  Marcelo  Bertini,  disse  que  "Harry  Potter"  é  uma
exceção, porque a estreia aconteceu numa quarta-feira. Normalmente,
os filmes estreiam na sexta, dia que dá início às "cinesemanas" -os
anúncios  são  vendidos  até  a  quinta-feira  posterior.  No  caso  de
blockbusters,  o  espaço  muitas  vezes  é  vendido  antecipadamente,
atrelado ao filme, e as propagandas se sobrepõem. O ocorrido deve se
repetir, afirma, com o filme "Transformers". (FIBE, 2007).

A publicidade antes dos trailers é o maior motivo de incômodo para os clientes.

Henrique, 34, que diz assistir muito filmes no Multicine, reclama de ver propaganda.

“Hoje estou preferindo chegar atrasado para não ter que ficar esperando as propagandas

acabarem.  Acho  que  são  muitas,  eu  tiraria  a  maioria.  ”  A  mesma  opinião  é

compartilhada  por  outros  espectadores,  como  Everton  Linhares,  34,  que  se  sente

incomodado na obrigação de ter que pagar para assistir aos anúncios que já passam na

TV, como por exemplo, a propaganda da TCM.

Nem todo cliente considerada as propagandas como algo negativo ou abusivo,

como é o caso da Julie, 23, que gosta dos comerciais e entende que é até normal tal tipo

de publicidade. Assim como o Gilberto, 30, que acha que já faz parte do cotidiano e não

vem problema algum. O bom senso sobretudo pelas redes de cinema deve ser exercido,

já que é dos espectadores que vem seu sustento e solidez. Contudo, essa não é a única

plataforma para publicidade que o Multicine oferece as empresas. Ela tem um espaço
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em suas instalações para “Mídias em Telas do  Foyer (televisões) ”, que são as telas

onde os espectadores podem ver quais são e quando serão passadas as próximas sessões.

Eles ficam do lado de fora das salas, e são cobradas um valor mensal de 600 reais, para

quem quiser mostrar sua marca. 

Finalizando a utilização de todos os espaços possíveis para gerar o lucro dentro

do cinema, eles também oferecem a “Mídia nas Poltronas”, que consiste na fixação de

um material impresso da marca na parte traseira das poltronas. Essa mídia cobra o valor

mensal de 15 reais por poltrona. Deixando claro o desejo em se fazer publicidade, e

comércio, em todos os locais possíveis dentro das instalações, tanto para o anunciante,

como  também para  o  cliente.  Mesmo  o  cinema  sendo  uma  mídia  atraente  para  as

empresas  venderem  seus  produtos,  assim  como  qualquer  outro  tipo  de  meio,  é

necessário que a criatividade e a informação transmitida pelos comerciais tenham valor

para  o  cliente.  Em  pesquisa  realizada  no  próprio  Multicine,  podemos  mensurar  a

eficácia do meio nos espectadores de Mossoró. 

A pesquisa foi realizada com 10 clientes após a exibição do filme, para testar a

lembrança  e  a  eficácia  dos  comerciais.  Foram  feitas  quatro  perguntas,  a  primeira

pergunta questionava os clientes se eles se lembravam quanto anúncios haviam passado

antes dos trailers. Dos 10 entrevistados, 7 não se lembrava ou chegaram atrasados na

sessão. A segunda questão era sobre quais anúncios os clientes se lembrava, aqueles que

não se lembravam quantos passaram ou chegaram atrasados, respondia de acordo com

as visitas anteriores ao cinema. O anúncio mais lembrado foi do Hotel Thermas (metade

dos  entrevistados),  depois  a  E-Gráfica  que  foi  lembrada  por  4  pessoas,  a  TCM (3

pessoas),  depois  a  Brisanet  (2  pessoas)  e  por  último  o  Vírus  Cursinho e  o  próprio

anúncio do Cinema (uma pessoa). 

A próxima pergunta era para saber qual desses anúncios chamou mais atenção e

o porquê. Dentro dos filmes publicitários exibidos, os que mais chamaram a atenção

foram do Hotel Thermas (3 pessoas) e o da TCM (uma pessoa). Quando questionado o

motivo, os que responderam o Hotel Thermas falaram do apelo visual utilizado, com a

utilização de imagens de família, o lazer, a felicidade. A cliente Andrea, 36, disse que o

da TCM chamou sua atenção, mas de forma negativa, pois os serviços oferecidos não

são iguais  aos  divulgados  na  propaganda.  Os  outros  6  entrevistados  afirmaram que

nenhum anúncio chamou atenção.
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A última pergunta feita foi sobre a opinião acerca dos anúncios. A metade não

acha legal e sugere que os anúncios sejam trocados por trailers. Duas pessoas não vêm

problema em passar os anúncios antes do trailer, mas acham a quantidade excessiva e

tirariam alguns. E três pessoas acham importante os anúncios, como diz Andrea, 36, que

os  comerciais  são  importantes  para  que  os  clientes  conheçam  produtos  e  serviços

oferecidos dentro da cidade. 

CONCLUSÃO 

O  uso  dos  espaços,  que  outrora  era  dominado  apenas  pelos  trailers,  pelos

anúncios publicitários, nos faz perceber como os meios de comunicação interagem entre

si. A jogada mercadológica dos donos das redes de cinema, colocando essa faixa como

local  propício  de  exposição  de  marcas,  é  um  reflexo  de  campanhas  publicitárias

realizadas no passado. O Multicine, entra dessa forma no mercado semelhante a uma

TV. Os pacotes são calculados e com base em seus horários, e o retorno para os clientes,

aquelas empresas que irão anunciar na telona, é garantido pelo estabelecimento. No caso

específico do cinema em Mossoró/RN, onde a assiduidade de espectadores é grande

diariamente, essa afirmativa pode ser levada em consideração. Contudo, vale ressaltar

que  apesar  do  público  lembrar,  logo  que  sai  da  sala,  da  marca  ali  anunciada,  não

significa que irá consumi-la. Aquela memória pode ser facilmente esquecida com as

outras atrações que há no restante do shopping. Com a pesquisa entende-se que essa

estratégia para funcionar com plenitude deve seguir alguns fatores como: número de

anúncios dentro de uma só sessão,  tipo de anúncio,  tamanho,  e roteiro.  E a  melhor

posição nessa relação, Cinema / Marca / Espectador, é de fato a do estabelecimento. Os

anunciantes devem se preocupar com a linguagem que utilizará para atingir seu público-

alvo. Os espectadores, se ocupam em saírem de suas casas, comprar o ingresso, chegar

na hora, e esperar os anúncios passar até que comecem os filmes. Já o Multicine em si,

só faz o papel de transmissor da ideia do criador, ao seu receptor. 
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