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RESUMO 
 
ARAUJO, Leonardo Ribeiro; GUIMARÃES, Daniela Celso; GUSSON, Camila 

Meneses; MARTINEZ, Flavia Nunes Medina; MOREIRA, Luan Matheus Custodio, 

SOUZA, Bárbara Bressanin Cardoso de. Caixa Belas Artes, a herança cultural de 

São Paulo: planejamento de comunicação integrada. São Paulo, 2016. 292 f. 

(Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação [FAPCOM], para a obtenção do título de bacharel em Comunicação 

Social com habilitação em Publicidade e Propaganda). 

 

Planejamento de comunicação da agência Zero Onze para o cinema Caixa Belas 

Artes, com enfoque em marketing cultural e brand experience, desenvolvido com 

base em análises ambientais, pesquisa de mercado e campanha publicitária. O 

presente plano de comunicação integrada foi elaborado para solucionar os 

problemas de marketing e de comunicação identificados, e estabelecer uma imagem 

sólida do cinema, para que seja reconhecido como herança cultural da cidade de 

São Paulo. 

 

Palavras-chave: Caixa Belas Artes; cinema de rua; planejamento publicitário; 

marketing cultural; brand experience. 

  



 

 

 

   

ABSTRACT 

 
ARAUJO, Leonardo Ribeiro; GUIMARÃES, Daniela Celso; GUSSON, Camila 

Meneses; MARTINEZ, Flavia Nunes Medina; MOREIRA, Luan Matheus Custodio, 

SOUZA, Bárbara Bressanin Cardoso de. Caixa Belas Artes, a herança cultural de 

São Paulo: planejamento de comunicação integrada. São Paulo, 2016. 292 f. 

(Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação [FAPCOM], para a obtenção do título de bacharel em Comunicação 

Social com habilitação em Publicidade e Propaganda). 

 

Agency Zero Onze’s communication plan for the movie theater Caixa Belas Artes, 

with focus on cultural marketing and brand experience, developed with basis on 

environmental analysis, market research and publicity campaign. The present 

integrated communication plan was elaborated to solve identified marketing and 

communication issues and establish a solid image of the movie theater, so that it 

becomes recognized as cultural heritage of São Paulo city. 

Key words: Caixa Belas Artes; street cinema; advertising planning; cultural 

marketing; brand experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

O planejamento de campanha da agência Zero Onze segue, a partir das 

definições dos tipos de pesquisa da Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação (FAPCOM), a linha geral de pesquisa número 1: Comunicação: 

cultura, sociedade e educação, que visa o estudo aprofundado e o desenvolvimento 

de ideias em uma dessas três vertentes responsáveis pela construção social e 

individual do ser humano. Quanto ao conceito específico, será trabalhada a linha de 

pesquisa Publicidade e artes: construção de marca, criação, mídia e evolução 

histórica, com a aplicação prática dos fundamentos e estratégias da publicidade, em 

especial o marketing cultural e de relacionamento, promoção, eventos, relações 

públicas e merchandising1. O cliente é o cinema Caixa Belas Artes, que está 

localizado na cidade de São Paulo. 

A proposta deste trabalho é apresentar um estudo do mercado em que o 

Caixa Belas Artes está inserido e, com base no histórico de comunicação do cliente, 

a fim de resolver seus problemas de marketing e de comunicação, traçar um novo 

plano de comunicação/marketing/brand2 para melhorar a divulgação de seus 

serviços e deixá-lo marcado na memória do consumidor como um espaço cultural e 

artístico. 

O objetivo geral é elaborar um planejamento de comunicação com o propósito 

de fortalecer o brand da marca no mercado de cinemas de rua em São Paulo, além 

de, a partir do estudo dos ambientes de marketing, definir um planejamento de 

comunicação com estratégias criativas e eficazes, para atender às necessidades 
                                            

1 O termo merchandising diz respeito à ação da marca direto no ponto de venda onde seu produto ou 
serviço está inserido.  
 
2 Brand é a consolidação de uma marca no mercado através de todo o conjunto de diferenciações 
que a distinguem dos concorrentes, como cores, logo, qualidade do produto/serviço e outros 
atributos. 
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identificadas nos problemas de comunicação e de marketing. O objetivo específico é 

alcançar as melhores posições de share of mind3 do público de cinema em geral, 

para que o espaço possa ser lembrado como cinema de rua e propagador de 

cultura, e aprimorar a comunicação da marca com os seus consumidores e a 

divulgação de seus serviços e diferenciais. 

1.1 Apresentação da agência 

A Zero Onze é uma agência de marketing cultural formada em 2015 por seis 

alunos do curso de Publicidade e Propaganda. Com o objetivo de levar ao mercado 

publicitário uma cara nova e antenada, a Zero Onze trabalha a integração das 

ferramentas do marketing de acordo com a necessidade de cada cliente, produto ou 

serviço. 

O nome da agência refere-se à cidade de São Paulo, cuja identificação de 

discagem direta à distância (DDD) são os dígitos 011; a cidade é o ponto de 

encontro dos fundadores da agência, além de maior polo publicitário do Brasil, 

dotada de ampla diversidade e miscigenação de etnias, nacionalidades, cultura e 

tendências. A Zero Onze trabalha a partir de uma cultura organizacional que a leva a 

cultivar entre os seus colaboradores os valores e visão propostos pela agência. 

                                            

3 Share of mind é o nível de conhecimento do público por determinado produto/serviço, marca, 
campanha publicitária etc., que tem como base de cálculo o total das marcas citadas em primeiro 
lugar e o percentual de participação da marca na mente do consumidor. Fonte: SILVA, Zander 
Campos da. Dicionário de marketing e propaganda. 3ªed. São Paulo: Referência, 2005. 
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Figura 1 - Logo da agência Zero Onze 

 
Fonte: Zero Onze. 

O manual de identidade com todas as especificações para o uso e aplicação 

da marca está disponível em material individual. 

1.1.1 Carômetro 

A Zero Onze é composta por seis integrantes de diferentes origens e com 

duas características em comum: o carinho pela cidade de São Paulo e a profissão 

ambiciosa e desafiadora escolhida por todos. 

Bárbara Bressanin é paulista nascida na região metropolitana do estado. 

Conheceu e passou a frequentar a cidade de São Paulo após iniciar o curso de 

Publicidade e Propaganda. Atualmente com 21 anos, é responsável pela área de 

atendimento na Zero Onze e busca estabelecer uma comunicação eficaz entre o 

cliente e a agência, para que possam surgir parcerias extremamente produtivas e 

criativas. 
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Camila Gusson, de 21 anos, é nascida paulista e criada como paulistana. 

Escolheu São Paulo para morar por amor à cidade que não dorme e que é local de 

muitos encontros. É aluna de Publicidade e Propaganda na FAPCOM e já trabalhou 

com mídias sociais, gerenciamento de contas e produção de conteúdo. Camila é 

responsável pelo planejamento de campanhas on e off-line na agência Zero Onze. 

Daniela Guimarães tem 22 anos, mora no centro da cidade e ainda se 

encanta todas as vezes que caminha pela Avenida Paulista. Sempre foi apaixonada 

pelo ritmo acelerado de São Paulo e pelos encontros e desencontros entre os 

habitantes. Atualmente, Daniela é responsável pela área de mídia da agência, e 

trabalha para que a comunicação atinja o público correto, a partir de pesquisas que 

auxiliam na definição dos veículos a serem utilizados nas campanhas. 

Flavia Martinez tem 22 anos e é aluna do curso de Publicidade e Propaganda 

na FAPCOM. Conheceu a cidade de São Paulo quando começou a faculdade, e 

desde então é apaixonada pela arte de rua em geral, especialmente pelos grafites 

dos prédios. É diretora de arte da Zero Onze e profissional responsável pelo 

processo criativo, produção e finalização das campanhas. 

Leonardo Ribeiro tem 22 anos, é nascido e criado em São Paulo. A variedade 

cultural é o que motiva sua vontade de viver e explorar a cidade. É coordenador de 

eventos, responsável por todas as etapas que fazem parte da organização de ações 

e eventos realizados para os clientes da agência.  

Luan Matheus nasceu e reside na cidade de São Paulo. O que o impulsiona é 

a diversidade cultural e artística que a cidade propõe: São Paulo é o berço da 

criatividade e do marketing. Enquanto profissional de estratégia digital, ele procura 

alinhar as informações sobre o cliente à sua presença nas redes, para criar valor 

para a marca no ambiente online. 
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Foto 1 - Fundadores da agência Zero Onze (Bárbara, Camila, Daniela, Flavia, Leonardo e Luan) 

 
Foto: Laís Busnello. 

1.1.2 Visão 

Em 5 anos tornar-se uma das 10 melhores agências de marketing cultural na 

cidade de São Paulo, e em 8 anos atender clientes em todo o país, sendo uma 

agência reconhecida pela criatividade e inovação. 

1.1.3 Quem somos 

Nós somos uma jovem agência de marketing cultural que trabalha para ser 

referência no mercado, a partir da execução de soluções modernas e eficazes para 

o dia-a-dia do cliente. Somos capazes de propor uma comunicação engajada que 

visa destacar o nosso cliente, para que seu público o reconheça como uma marca 

propagadora de cultura e conhecimento. 
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1.1.4 Valores 

• Cultura e comunicação; 

• Criatividade e inovação; 

• Relações humanas; 

• Responsabilidade socioambiental. 

1.2 Apresentação do cliente: Caixa Belas Artes 

A Zero Onze apresenta um texto introdutório à análise de mercado e ao 

planejamento de campanha elaborados para o Caixa Belas Artes, um dos cinemas 

mais queridos e símbolo cultural da cidade de São Paulo. As informações 

apresentadas foram reunidas a partir de pesquisas bibliográficas e dados fornecidos 

pelo próprio cliente, que possui uma história cheia de recomeços. 

O espaço de cinema foi inaugurado em julho de 1956, com a exibição do filme 

Eles se casam com as morenas, e sob o nome Cine Trianon. Em 1967, onze anos 

após sua primeira exibição, o espaço foi reinaugurado e passou a se chamar Cine 

Belas Artes, nome que sustenta até hoje como símbolo da tradição dos cinemas de 

rua e da luta por sua sobrevivência: mesmo após muitos momentos de inatividade e 

fechamentos causados por variados motivos, é referência em se tratando da sétima 

arte e ainda é um dos cinemas mais charmosos da cidade de São Paulo. Em 2017, 

o espaço completa 50 anos sob o nome Belas Artes. 
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Foto 2 - Fachada do Cine Trianon (1956) 

 
Fonte: Revista Private Brookers, 39.ed.. Disponível em 

<https://issuu.com/privatebrokers/docs/privatebrokers_39/1>. Acesso em 15 de maio de 2016. 

Após um incêndio em 1982, uma nova reforma aumentou para seis o número 

de salas de exibição do espaço, que receberam, em homenagem, os nomes de 

grandes artistas da cultura brasileira: Aleijadinho, Cândido Portinari, Carmem 

Miranda, Mário de Andrade, Oscar Niemeyer e Villa-Lobos. O cinema mantém essa 

estrutura até os dias atuais. Depois da reforma, o Cine Belas Artes passa a ser 

administrado pela distribuidora Gaumont, em 1983. 
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Foto 3 - Letreiro do cinema Gaumont Belas Artes (1983) 

 
Fonte: Caixa Belas Artes. Disponível em <www.caixabelasartes.com.br>. Acesso em 15 de maio de 

2016. 

Outros administradores assumiram o cinema entre 1983 e 2002. Ao longo 

destes anos, o espaço tornou-se referência cultural e de entretenimento, mas isso 

não impediu o encerramento de suas atividades em 2011, após perder o patrocínio 

do seu último administrador até então, o Banco HSBC. No tópico 2.2.3: histórico da 

marca há o detalhamento acerca da história do cinema. 

Iniciou-se, então, o Movimento Cine Belas Artes (MBA)4, que consistia na luta 

contra a extinção do cinema. A iniciativa reuniu mais de 100 mil assinaturas contra o 

fechamento do espaço e foi bem-sucedida: a reabertura foi anunciada em 2013 e a 

fachada tombada como patrimônio histórico estadual. 
                                            

4 Disponível em <http://movimentocinebelasartes.com/author/mba/>. Acesso em 21 de agosto de 
2016. 
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Em 2014, o cinema reabriu as suas portas com o nome Caixa Belas Artes, 

sob o patrocínio da Caixa Econômica Federal e sua divisão de cultura, denominada 

Caixa Cultural.  

O espaço fica localizado na Rua da Consolação, nº 2.423, esquina com a 

Avenida Paulista, e conta com seis salas que chegam a exibir em média 46 filmes 

por mês, segundo informações fornecidas por sua administração. 

André Sturm, curador do espaço, gerencia cerca de 50 colaboradores do 

Caixa Belas Artes. O faturamento da bilheteria é a principal renda disponível para o 

cinema que, além disso, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e o 

patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. O valor investido pela 

Caixa é de R$ 1,8 milhões por ano, para até seis anos. 

Foto 4 - Fachada atual do Caixa Belas Artes 

 
Fonte: Arquivo do cinema. 



36 

   

 

 

O bom resultado que o mercado de cinema no Brasil vem registrando nos 

últimos anos foi um dos fatores que influenciou a escolha do cliente. Recentemente, 

a Agência Nacional do Cinema5 (ANCINE) divulgou um aumento de 10% do público 

entre os anos de 2013 e 2014. A renda bruta do mercado audiovisual em 2014 

passou de R$ 1bi. A partir da coleta de dados secundários, a Zero Onze pretende 

analisar esse mercado que se encontra em expansão, à procura de oportunidades 

que possam auxiliar na promoção de soluções mercadológicas para o espaço Caixa 

Belas Artes, a fim de manter sua tradição e permitir que a cultura do cinema possa 

ser disseminada para um número ainda maior de pessoas.  

A hipótese, baseada nos objetivos gerais e específicos deste planejamento e 

tendo em vista a maneira que o paulistano enxerga o cinema artístico6 — como 

forma de arte e reflexão —, é que haja a possibilidade de aumento do share of mind 

do Caixa Belas Artes dentro do cenário de cinemas de rua e cinemas artístico de 

São Paulo, a partir de estratégias de marketing e brand aliadas a ferramentas de 

comunicação integrada. 

Todas as etapas do planejamento de campanha serão desenvolvidas a partir 

da consulta a livros de administração, marketing cultural e planejamento e, para a 

sua formatação, a consulta a livros de métodos e técnicas científicas. Eles auxiliarão 

na compreensão das necessidades contidas em cada etapa do planejamento de 

campanha.  

                                            

5 A ANCINE é uma agência reguladora que fiscaliza o mercado de cinema e audiovisual brasileiro 
desde 2001. É administrada por uma diretoria aprovada pelo Senado e composta por um diretor-
presidente e três diretores. Fonte: ANCINE. Apresentação. Disponível em: 
<http://www.ancine.gov.br/?q=ancine/apresentacao>. Acesso em 20 de maio de 2016. 
 
6 Cinema artístico ou cinema de arte foi um estilo criado pelos irmãos Lafitte, na França, para levar 
intelectuais e os mais ricos ao cinema, com o objetivo da busca pela reflexão, aproximando o homem 
da arte, na contracorrente das produções comerciais. Fonte: CINEMA DE ARTE. A história do cinema 
de arte de Fortaleza. Disponível em: <http://cinemadearte.com.br/cinema-de-arte/>. Acesso em 22 de 
maio de 2016. 
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Para Gil (2008, p.8) “pode-se definir método como caminho para se chegar a 

determinado fim”. Os livros de metodologia nos auxiliarão na definição das melhores 

técnicas para pesquisa e instrumentos de coletas de dados, para que seja possível 

alcançar o resultado esperado no fim do trabalho.  

Os livros sobre publicidade, marketing e suas vertentes — cultural, 

principalmente —, construção de marcas, compra e consumo e comunicação em 

geral contribuirão para a definição das estratégias e táticas da campanha. 

Também serão necessários alguns livros com técnicas para a elaboração de 

campanha publicitária, que possam auxiliar em desde a coleta de dados até a 

definição da justificativa da campanha e estética dos layouts das peças.  

Serão utilizados autores que auxiliem de forma prática a elaborar layouts que 

tenham harmonia com o texto. Figueiredo (2005, p.5) diz que “toda a disposição das 

informações na página possui significado e influencia no modo como o observador 

vai aprender a mensagem”. Dessa forma, as peças da campanha devem dialogar 

entre si para transmitir uma mesma mensagem de maneira direta e bem definida.  

O Caixa Belas Artes tem uma proposta de exibição de filmes voltada para o 

público cult.7 Serão consultados artigos, reportagens e estudos sobre os hábitos de 

consumo e especificidades desse público, para compreender qual a melhor maneira 

de comunicar a eles o posicionamento do cinema enquanto espaço cultural de 

exibição de filmes artísticos. 

                                            

7 Cult é relativo ao que é cultuado por intelectuais ou relacionado aos mesmos. É um movimento 
relacionado à arte. 
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Quanto à pesquisa de mercado, serão utilizados dados de uma pesquisa de 

campo feita pelo cliente e informações levantadas a partir de uma pesquisa desk 

research8. Também serão realizadas pela agência uma pesquisa online com fãs de 

cinema e uma pesquisa de campo com os clientes do Caixa Belas Artes. 

As pesquisas deste tipo [de campo] se caracterizam pela interrogação direta 
das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, 
procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante análise 
quantitativa, obter as conclusões correspondentes dos dados coletados. 
(GIL, 2008, p.55) 

Para que seja possível seguir com a análise ambiental e de concorrentes para 

definir o problema de comunicação e, por fim, delimitar o caminho a ser seguido no 

planejamento de campanha, foi traçado um cronograma que atenderá a todas as 

etapas necessárias para o cumprimento do trabalho.  

                                            

8 Desk research é um tipo de pesquisa de análise de documentos variados e de terceiros, que 
contribui com a ampliação do conhecimento. objetos, os desenhos, as peças publicitárias, as 
apresentações teatrais etc. Fonte: SAKAMOTO, Cleusa Kazue; SILVEIRA, Isabel Orestes. Como 
fazer projetos de iniciação científica. São Paulo: FAPCOM: Paulus, 2014. 
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1.3 Cronograma do TCC 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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2 AMBIENTE 

Para elaborar um planejamento estratégico de comunicação, é necessário 

conhecer o cenário em que o cliente atua. A situação econômica do país, as 

legislações que fazem parte da área de atuação da empresa e o perfil do público, 

por exemplo, são variáveis que precisam ser cuidadosamente analisadas: são os 

fatores externos (macroambiente) e internos (microambiente) que podem influenciar 

tanto positiva quanto negativamente no desempenho da organização no mercado 

atuante.  

Para Las Casas (2008, p.107) é importante coletar informações para 

identificar oportunidades e ameaças. Por isso “devido à importância para as 

decisões estratégicas e táticas de marketing, bem como para elaborar planos e 

mantê-los atualizados, a análise do ambiente merece consideração especial”, e deve 

ser feita de maneira minuciosa em um planejamento de campanha. 

2.1 Macroambiente 

Macroambiente é o termo utilizado para definir as variáveis externas do 

cenário em que uma empresa atua. São considerados variáveis externas todos os 

ambientes sobre os quais a empresa não possui controle algum: não há 

responsabilidade ou ligação direta com o que acontece nesses ambientes, porém 

são variáveis que afetam os negócios e atividades das marcas.  

O macroambiente é formado por seis componentes: ambiente demográfico, 
ambiente econômico, ambiente sociocultural, ambiente natural, ambiente 
tecnológico e ambiente político-legal. Os profissionais de marketing devem 
prestar muita atenção às tendências e evoluções desses ambientes e 
realizar ajustes oportunos em suas estratégias de marketing. Novas 
oportunidades surgem constantemente à espera do marketing certo em 
termos de perspicácia e criatividade. (KOTLER; KELLER, 2013, p.10) 
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2.1.1 Econômico 

Um dos primeiros fatores a serem avaliados na análise do macroambiente é o 

cenário econômico. Neste ambiente, o Brasil vive grande incerteza desde 2015 com 

o início da crise financeira no país e, agora, com o impeachment da ex-presidente 

Dilma Rousseff e a posse do governo de Michel Temer desde 31 de agosto de 2016. 

Segundo Kotler e Keller (2014, p.80), é importante estudardescobr o ambiente 

econômico pois “o poder de compra em uma economia depende da renda, dos 

preços, da poupança, do endividamento, e da disponibilidade de crédito”.  

Por ambiente econômico, entendam-se as tendências das variáveis 
econômicas que afetam principalmente a demanda e a oferta de produtos e 
serviços nos mercados em que a empresa atua ou pretende vir a atuar. 
(CROCCO, 2006, p.15) 

A inflação é um dos principais motivos da crise econômica atual. Ela tem 

afetado diretamente a vida da população e das empresas, com um crescimento em 

ritmo descontrolado a partir de um processo generalizado de aumento dos preços de 

bens e serviços. A inflação brasileira pode ser medida por meio de alguns índices, 

como o Índice Geral de Preços (IGP), Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). Cada um destes estudos mede determinada variável da econômica do país; 

contudo, o IPCA é considerado o índice oficial da inflação. 

O responsável por medir o IPCA é o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), responsável pela coleta de dados dos estabelecimentos 

comerciais e de prestadores de serviços, concessionárias de serviços públicos e 

domicílios9. Segundo o IBGE, em 2015 o IPCA teve aumento de 10,67%. Essa taxa 

                                            

9 Para a coleta de dados em domicílios, o IBGE possui alguns critérios específicos. Os dados estão 
disponíveis em 
<http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3111>. Acesso 
em 10 de março de 2016. 
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fechou acima do teto da meta do Banco Central (6,5%), e é a maior taxa desde 2002 

(12,63%). 

Gráfico 1 - Evolução anual do IPCA 

 
Fonte: Exame. Inflação começa a ceder; veja trajetória nos últimos tempos. Disponível em 

<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/inflacao-comeca-a-ceder-veja-sobe-e-desce-nos-meses-
e-anos>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

Outro fator que influencia a economia do país é o Produto Interno Bruto (PIB). 

O cálculo realizado pelo IBGE leva em consideração a soma de todos os bens e 

serviços finais produzidos no país em um trimestre ou ano em questão, e tem como 

objetivo medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região.  
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Em 2015, o PIB nacional alcançou a marca de R$ 5,9 trilhões, e o PIB per 

capita (número individual, estimado por habitantes do país, se todos obtivessem 

partes iguais) fechou em R$ 28,876, com uma queda de 4,6% se comparado a 2014. 

Esse resultado é o pior dos últimos 25 anos, desde que Fernando Collor assumiu o 

governo em 1990 e decretou o confisco da poupança. 

No estado de São Paulo, o PIB foi estimado em aproximadamente R$ 494,9 

bilhões em 2015, uma queda de 4,1% em relação a 2014.10 

O cenário acima explicado tem influência direta na vida do cidadão brasileiro. 

Isso acontece porque o reajuste no valor do salário mínimo é calculado a partir do 

crescimento do PIB dos dois anos anteriores ao vigente e da inflação do ano anterior 

pelo INPC. No ano de 2016, o salário mínimo foi estipulado em R$ 880; um aumento 

de 11,6% em comparação a 2015 (R$ 788).  

                                            

10 Fonte: G1 Economia. Entenda o PIB: Conheça como funcionam os métodos para medir a atividade 
econômica do Brasil. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/pib-o-que-e/platb/>. Acesso em 
17 de abril de 2016. 
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Gráfico 2 - Evolução do valor do salário mínimo entre 2005 e 2015 (em R$) 

 
Fonte: G1. Governo regulamenta salário mínimo de 2016 no valor de R$ 880,00. Disponível em 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/governo-regulamenta-salario-minimo-de-2016-no-
valor-de-r-880.html>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

Em 2015 o IBGE realizou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios11 

(PNAD). Descobriu-se que a renda per capita média do brasileiro chegou a R$ 1.113 

— um aumento de 5,8% em relação a 2014 (R$ 1.052); mesmo com esse aumento, 

ficou abaixo da inflação oficial. Esses dados são coletados com base na soma do 

rendimento do trabalho e de outras fontes recebidas por cada morador em cada mês 

                                            

11 A PNAD é realizada em mais de 200 mil domicílios distribuídos em cerca de 3.500 munícipios. 
Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=149>. 
Acesso em 15 de novembro de 2016. 
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e dividido pelo número de pessoas residentes no local. Essa renda domiciliar varia 

em cada estado: a maior delas é do Distrito Federal (R$ 2.252), seguido por São 

Paulo (R$ 1.482); a menor renda está no Maranhão (R$ 509).  

A taxa de desemprego também reforça a crise que o país vive. Cerca de 9 

milhões de pessoas estavam desempregadas em 2015; em porcentagem, esse 

número representa 8,5% dos brasileiros, e pode aumentar para 11% em 2016. Essa 

é a maior média em porcentagem de desempregados no país divulgada pelo IBGE 

desde o início desta medição. 

Gráfico 3 - Taxa média de desemprego (em %) 

 
Fonte: G1. Taxa média de desemprego ficou em 8,5%, em 2015, diz IBGE. Disponível em 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/taxa-media-de-desemprego-ficou-em-85-em-2015-diz-
ibge.html>. Acesso em 17 de abril de 2016. 
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O cenário econômico do país foi influenciado também pelo aumento no valor 

do dólar. No dia 22 de setembro de 2015, o dólar atingiu a marca de R$4,00, valor 

nunca antes alcançado. Essa alta no preço corrobora a antiga lei de oferta e 

procura: quanto mais dólar circulando no país, menor é o seu preço. 

Os investidores estrangeiros olham com desconfiança para o país e deixam 

de investir. Isso, consequentemente, faz com que o preço do dólar suba muito, 

tornando-se necessária uma intervenção na variação cambial: o Banco Central 

realizou alguns leilões de dólar — trata-se do comprometimento de venda do dólar 

no futuro. Com isso, há a tentativa de manter a quantidade da moeda americana 

disponível e o preço estável. 

A principal consequência da alta do dólar é o aumento no preço de produtos 

importados e de produtos que possuem matérias-primas ou partes importadas em 

sua composição.  

Sob o crítico cenário econômico atual, os brasileiros estão mais cautelosos 

com suas despesas. Uma pesquisa divulgada e publicada pelo Serviço de Proteção 

ao Crédito (SPC Brasil), realizada em parceria com a Confederação Nacional de 

Dirigentes Logistas (CNDL) em abril de 2016 revela que os brasileiros estão 

mudando o seu hábito de consumo e ajustando sua renda com o foco em quitar 

dívidas12. A pesquisa realizada em todas as capitais do Brasil e algumas cidades do 

interior aponta que as pessoas passaram a realizar pesquisas de preço antes de 

consumir qualquer produto, e estão concentrando sua renda no pagamento de 

dívidas e contas básicas como água e luz. Cerca de 70 a 75% dos brasileiros 

                                            

12 Fonte: SPC BRASIL. 86% dos brasileiros ajustaram orçamento para enfrentar a crise, aponta 
pesquisa do SPC Brasil. Disponível em <https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/1358>. 
Acesso em 17 de abril de 2016. 
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entrevistados disseram que estão deixando de sair com amigos para bares ou 

baladas e viajar para conseguirem economizar. 

Segundo um estudo realizado pela empresa de consultoria Tendências no 

primeiro trimestre de 2016 e publicado pelo jornal O Globo, o poder de compra do 

brasileiro caiu pela primeira vez desde o ano de 200413. A partir de estimativas, 

serão perdidos cerca de R$ 280 bilhões em poder de compra entre 2015 e 2016. 

Isso é um reflexo da inflação e do alto endividamento, que forçaram o brasileiro a 

mudar o foco dos seus gastos. 

Era estimada uma perda de 7% no poder de compra mas, no final de 2015, a 

queda foi de 7,7%. Em 2014, o valor absoluto que os brasileiros tinham em mãos 

para gastos gerais era de R$ 3,06 trilhões; em 2015 o valor foi de R$ 2,82 trilhões, e 

em 2016 estima-se que este valor será de R$ 2,78 trilhões. 

De acordo com outra pesquisa, realizada em 70 cidades brasileiras pela 

empresa de pesquisa de mercado e inteligência Hello Research e publicada pelo site 

Correio de Uberlândia14, 84% dos 2.002 entrevistados cortaram gastos entre 2014 e 

2015. O lazer é a segunda categoria na qual os brasileiros mais economizam, 

presente em 69% dos casos — cerca de um em cada três brasileiros reduziu seus 

gastos com lazer. A pesquisa foi realizada entre outubro de 2014 e setembro de 

2015. 

                                            

13 Fonte: O GLOBO. Poder de compra do brasileiro cai pela 1ª vez desde 2004. Disponível em 
<http://cidadeverde.com/noticias/204516/poder-de-compra-do-brasileiro-cai-pela-1-vez-desde-2004>. 
Acesso em 25 de março de 2016. 
 
14 Fonte: CORREIO DE UBERLÂNDIA. Inflação e crise levam 84% dos brasileiros a cortarem gastos. 
Disponível em <http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/inflacao-e-crise-levam-84-dos-
brasileiros-a-cortar-em-gastos/>. Acesso em 23 de maio de 2016. 



48 

   

 

 

Com a crise econômica no país e o corte de gastos em lazer, esperava-se 

que os brasileiros cortassem os gastos também com cinema, mas isso não 

aconteceu de maneira tão significativa. De acordo com o informe divulgado pelo 

Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual15 (OCA), em 2015 as salas de 

cinemas receberam 172,9 milhões de espectadores, 11,1% a mais em comparação 

ao ano anterior. A renda gerada pelas exibições em 2015 foi de R$ 2,35 bilhões — 

um aumento de 20,1% em comparação ao ano anterior.  

Gráfico 4 - Público total e taxa anual do crescimento de salas de cinemas 

 
Fonte: ANCINE. Informe de acompanhamento do mercado. Disponível em 

<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/Informe_preliminar_2015.pdf>. Acesso em 17 de abril de 
2016. 

                                            

15 O OCA é um órgão da ANCINE que disponibiliza dados coletados no mercado do cinema e 
audiovisual desde sua criação. Fonte: OCA. O que é a OCA. Disponível em: 
<http://oca.ancine.gov.br/oca.htm>. Acesso em 25 de março de 2016. 
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Tabela 1 - Público e renda dos títulos exibidos (2015) 

 
Fonte: ANCINE. Informe de acompanhamento do mercado. Disponível em 

<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/Informe_preliminar_2015.pdf>. Acesso em 17 de abril de 
2016. 

Como consequência do aumento de público, em 2015 foram contabilizadas 

3.013 salas de exibição ativas no Brasil, espalhadas em 755 complexos, todos com 

ao menos uma sala com a tecnologia 3D, que tomou conta do mercado 

cinematográfico e ajudou no processo de digitalização das salas de cinema. 

A partir destes dados é possível levantar a hipótese de que as pessoas estão 

substituindo gastos moderados ou altos com baladas e viagens ao exterior, por 

exemplo, pela experiência de assistir a um filme como forma de lazer. Dessa forma, 

conclui-se que os cinemas são uma boa alternativa de lazer para todos os tipos de 

públicos e a opção que melhor combina com o momento econômico do país e os 

hábitos de consumo dos brasileiros atualmente.   

Em 2014, a ANCINE e o Sistema de Acompanhamento da Distribuição em 

Salas de Exibição (SADIS) fizeram um levantamento semelhante, mas com dados 

separados por estado brasileiro. A partir deste levantamento16 constatou-se que o 

estado de São Paulo detém a maior quantidade de salas de cinemas (977 salas), 

junto com o maior número de espectadores (53.390.132), mais que o dobro se 

comparado ao segundo colocado, Rio de Janeiro (23.749.684). 

                                            

16 Fonte: ANCINE. Distribuição em salas de exibição SADIS detalhado. Disponível em 
<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/DistribuicaoSalas/Informe_SADIS_Detalhado_2014_21.12
.2015.pdf>. Acesso em 16 de março de 2016. 
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2.1.2 Social-cultural 

Para compreender melhor os hábitos sociais e culturais do público do cinema, 

bem como suas relações com tudo o que está relacionado ao universo do Caixa 

Belas Artes, é necessário estudar o ambiente social-cultural no qual o cinema está 

inserido. 

A partir de nosso ambiente sociocultural, absorvemos, quase 
inconscientemente, a visão de mundo que define nossas relações conosco, 
com outras pessoas, organizações, a sociedade, a natureza e o universo. 
(KOTLER; KELLER, 2014, p.81) 

O cinema, estruturado da maneira que se conhece hoje, surgiu em Paris, na 

França, no final de 1895. A primeira exibição pública para cerca de trinta pessoas 

em um café foi idealizada pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, hoje considerados 

os criadores do cinema. Naquela época, as exibições eram atrações em cafés-

concertos, cabarés e mais estabelecimentos considerados de 2ª linha pela 

sociedade burguesa. 

Em 1792 já havia registros em São Paulo de exposições públicas de 

desenhos e obras em forma circular, que simulava movimento e profundidade 

quando o espectador se posicionava no meio delas. O aparelho chamava-se 

Panomara-Diorama. 

Uma reportagem de 8 de agosto de 1896 publicada pelo jornal O Estado de 

S.Paulo17 é um dos raros registros das primeiras exibições cinematográficas. Com o 

título “Photografia animada”, a notícia trazia a lista das vistas (imagens) projetadas 

                                            

17 Fonte: ESTADÃO. A primeira sessão (oficial) de cinema em São Paulo. Disponível em 
<http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,a-primeira-sessao-oficial-de-cinema-de-sao-
paulo,9191,0.htm>. Acesso em 12 de fevereiro de 2016. 
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na noite anterior. A exibição criada pelo fotógrafo Jean Georges Renouleau trouxe 

muitos curiosos para os espaços de teatro da época. 

Figura 2 - "A photografia animada" - O Estado de S. Paulo, 8 de agosto de 1896 

 
Fonte: Acervo Estadão. A primeira sessão (oficial) de cinema de São Paulo. Disponível em 
<http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,a-primeira-sessao-oficial-de-cinema-de-sao-

paulo,9191,0.htm>. Acesso em 12 de fevereiro de 2016. 

Em 1899 o número de casas de exibições em São Paulo aumentou18, o que 

exigiu uma melhor estrutura a estes lugares. Aqui, os locais de exibição das 

“fotografias animadas” já ganhavam o nome de “cinematógrafos”. 

                                            

18 Fonte: Id. ESTADÃO. A primeira sessão (oficial) de cinema em São Paulo. 
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São Paulo ganhou vários cinemas de rua após o início das atividades dos 

cinematógrafos na cidade. Porém, com o passar dos anos e a popularização da 

atividade, alguns destes locais perderam seus espaços e fecharam as portas. Os 

cinemas em shoppings e salas de exibição blockbusters19 são capazes de se manter 

com uma facilidade muito maior, se comparados aos cinemas de rua. 

Os filmes blockbusters são preferidos da população por conta também da 

comodidade que trazem: a maioria dos cinemas deste nicho estão localizados em 

shoppings centers e grandes centros de compras, com estacionamento no local e 

praça de alimentação; assim, o público acessa os cinemas com mais tranquilidade e 

conforto. Outro motivo que colabora para o fechamento dos cinemas de rua é o 

encarecimento dos aluguéis devido à especulação imobiliária. 

O fechamento dos cinemas de rua contribui com a desertificação dos espaços 

públicos: cada vez mais pessoas irão apenas a shoppings centers e deixarão de 

caminhar pelas ruas e apreciar o cinema artístico, com espaços aconchegantes e 

localização em pontos de grande circulação das cidades.  

Pode-se considerar, então, que grande parte dos cinemas de rua não são 

apenas uma alternativa diferente em comparação aos cinemas blockbusters, mas 

são também parte do patrimônio cultural de qualquer cidade brasileira e atuantes na 

economia nacional. Falta incentivo dos órgãos públicos e prefeituras das cidades, 

que devem desenvolver políticas públicas que colaborem para o surgimento de 

novos cinemas de rua e a permanência dos espaços já existentes. 

                                            

19 O termo blockbuster é utilizado para definir filmes que são produzidos a partir de altos 
investimentos. O objetivo das produções blockbusters é ter grande alcance de público e tornarem-se 
populares — característica principal deste tipo de filme. 
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Os cinemas de rua fazem parte do patrimônio cultural da cidade e estão 

presentes na memória afetiva das pessoas. São casas de cultura que, diferente dos 

cinemas blockbusters/multiplex20, oferecem um ambiente intimista e a sensação de 

exclusividade ao frequentador. Não se trata apenas de consumir filmes, mas trata-se 

também de consumir um serviço exclusivo e a experiência de ir ao cinema desfrutar 

de uma exibição única e que, muitas vezes, desperta a reflexão ao espectador. 

Atualmente, existem menos de 10 cinemas de rua em São Paulo, número 

pequeno se comparado ao total de shoppings centers e grandes redes blockbusters. 

Hoje, o hábito de ir ao cinema faz parte do cotidiano do paulistano, que procura 

propostas diferentes para entretenimento e cultura pela cidade; tendo isso em vista, 

a exclusividade, programação alternativa e outros diferenciais que os cinemas de 

rua oferecem aos seus visitantes são importantes para competir com os grandes 

cinemas blockbusters e manter o status de espaços culturais. 

2.1.2.1 Cinema: cultura ou entretenimento? 

Para estudar um espaço de cinema, precisa-se estudar os espaços de 

cultura. Ainda que o conceito de cultura esteja intimamente ligado a museus e casas 

de arte, os produtos audiovisuais também são produtos culturais, e precisam ser 

percebidos como tal. 

No “Dicionário da comunicação” (2014, p.159) organizado por Ciro Marcondes 

Filho, “entretenimento” é classificado como “aquilo que mantém no mesmo estado, 

que faz permanecer, durar; modernamente é divertimento, distração”, ou seja, aqui o 

entretenimento é apresentado como uma forma superficial de distração, efêmero e 

sem aprofundamento em questões sociais ou que envolvam outras vertentes para 

                                            

20 Multiplex é o termo utilizado para espaços de cinema que possuem mais de uma sala para exibição 
de filmes. A maioria dos espaços na cidade de São Paulo são multiplex. 
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além do que é apresentado. Qualquer forma de entretenimento visa distrair o 

indivíduo de sua vida tal qual a conhece: tirá-lo do lugar rotineiro e, durante algum 

tempo, desligá-lo das responsabilidades e compromissos da vida em sociedade. 

Em “Dialética da colonização” (1992, p.16), Alfredo Bosi introduz o conceito 

de cultura enquanto protesto, utilizado especialmente como crítica contra a Igreja e o 

Estado — esse contexto é apresentado com as primeiras reflexões sobre o termo. 

Ainda hoje, é possível considerar cultura como a exposição de hábitos, rotina ou 

vivência de uma pessoa ou grupo de pessoas; a cultura é a manifestação do ser 

humano, que torna público e apresenta ao outro o seu modo de enxergar o mundo.  

No “Dicionário da comunicação” (FILHO, 2014, p.123) “cultura” é definida 

como a manifestação do ser humano em prol do desenvolvimento em todos os 

aspectos, atribuindo ao termo um significado antônimo à barbárie. Assim sendo, há 

a definição para cultura: 

Cultura, vendo bem, não é nada que se possa definir objetivamente, mas 
uma relação social mediada por certos bens. [...] A cultura é criação da era 
burguesa, mas, também, parte do mundo reivindicantes da historicidade e, 
por aí, da capacidade de progresso moral, político, econômico e espiritual 
da humanidade. (FILHO, 2014, p.123) 

No artigo “Perfil dos frequentadores de atividades culturais: o caso nas 

metrópoles brasileiras” (MACHADO; PAGLIOTO, 2012) é retratada a importância da 

cultura, enquanto indivíduo e sociedade: 

O consumo de bens e serviços artístico-culturais pode ser considerado, 
portanto, um tipo de consumo desejável e de grande importância para o 
desenvolvimento socioeconômico, à medida que amplia as capacidades 
criativas e expressivas do indivíduo e estimula a coesão social, sendo uma 
das formas pela qual a cidadania se expressa. (MACHADO; PAGLIOTO, 
2012, p.703) 
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Podem ser considerados como espaços de cultura os locais onde há a 

manifestação dos hábitos do ser humano, sejam eles individuais ou coletivos. São 

os espaços construídos por pessoas que se uniram e colaboraram por um trabalho a 

ser exposto a outras pessoas. Assim sendo, os cinemas são espaços de cultura por 

exibirem obras feitas por um conjunto de pessoas que se empenharam em contar 

uma história para outras pessoas, a fim de provocar desconforto e reflexão acerca 

de um tema específico. O cinema artístico apresenta obras de grande 

expressividade cultural. É entretenimento porque distrai e tira o indivíduo da rotina; é 

cultura pois envolve a expressão cultural.  

O cinema é também o espaço de cultura preferido dos paulistanos. Uma 

pesquisa denominada “Hábitos culturais do paulista”21 foi realizada em 2014 pela 

empresa de consultoria J. Leiva em parceria com o Governo do Estado de São 

Paulo e o Ministério da Cultura. O objetivo da pesquisa é aprofundar os 

conhecimentos acerca do comportamento da população diante da grande variedade 

de produções culturais que existe no estado de São Paulo. 

A pesquisa foi realizada com mais de 7.900 pessoas distribuídas em 21 

cidades do estado, entre abril e maio de 2014. Entre os dados apresentados, vemos 

que apenas 26% dos paulistas disseram que realizam atividades culturais no seu 

tempo livre. É uma quantidade muito pequena, se forem considerados os números 

de atrações culturais na cidade de São Paulo. Ainda assim, atividades culturais são 

o segundo hábito mais realizado pelos paulistas, perdendo apenas para as 

atividades de mídia (ver TV, ler revistas, jornais etc). 

                                            

21 Fonte: J. LEIVA. Hábitos culturais dos paulistas. Disponível em 
<http://www.jleiva.com.br/pesquisa_sp/>. Acesso em 17 de abril de 2016. 
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Entre as atividades culturais, ir ao cinema é a atividade mais praticada pela 

população: 61% das pessoas entrevistadas foram ao cinema no último ano ou ainda 

no último mês, ou com uma frequência considerada recorrente. Mais de 56% 

possuem alto grau de interesse em cinema, com notas de 8 a 10 para a atividade. 

Gráfico 5 - Atividades preferidas dos paulistas 

 
Fonte: J.Leiva. Hábitos culturais do paulista. Disponível em <http://www.jleiva.com.br/pesquisa_sp/>. 

Acesso em 17 de abril de 2016. 

Entre as pessoas que alegaram alguma resistência a frequentar cinemas, 

37% disseram que não se interessam pela atividade, e 18% disseram não frequentar 

o cinema por questões econômicas — atualmente, os preços dos cinemas 

blockbusters podem variar de R$ 18 a R$ 6822 por sessão. 

Os cinemas de rua apresentam propostas alternativas a filmes blockbusters e 

também podem ser considerados cinemas artísticos. É um termo utilizado para 

definir um nicho de cinema que surgiu na França pouco tempo depois das primeiras 

                                            

22 Valor médio levando em consideração a maior rede de exibições blockbusters do país, o Cinemark. 
Dados extraídos do site da rede. Disponível em <www.cinemark.com.br>. Acesso em 22 de agosto de 
2016. 
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exibições cinematográficas, e refere-se aos filmes e produções que se encaixam em 

um grupo específico de intelectuais. São produções que buscam a reflexão e 

discussão do tema retratado em tela, e geralmente vão de encontro às produções 

comerciais que objetivam o entretenimento. 

O público que frequenta os cinemas de rua possui um perfil diferenciado do 

público que frequenta os blockbusters. Algumas dessas pessoas são consideradas 

cinéfilas — termo utilizado para definir pessoas apaixonadas por filmes, que muitas 

vezes buscam informações por trás dos bastidores das produções cinematográficas 

e são mais engajadas no assunto. Em sua maioria, pode-ser definir o público-alvo do 

Caixa Belas Artes e de outros cinemas de rua como um público cult. 

O público cult é conhecido por admirar produções cinematográficas com 

conteúdo subversivo e reflexivo, capazes de oferecer uma experiência que, via de 

regra, não é proporcionada por filmes blockbusters. É o tipo de público que prefere 

filmes que contradizem os famosos cânones de Hollywood: muitas vezes as 

produções nacionais e independentes possuem essas características procuradas 

pelo público cult. 

Pode-se considerar o público cult como parte integrante do público cinéfilo. 

Os cinéfilos são os consumidores assíduos de produções cinematográficas. Eles se 

interessam pelo filme como um todo, desde os processos de filmagem, roteiro, 

adaptação, e acompanham a história e trajetória dos filmes desde a sua produção 

até o resultado final. Formam grupos de debates sobre os filmes e é a esse público 

que os cinemas de rua devem impressionar: é o público que busca uma experiência 

além da exibição dos filmes em grandes redes blockbusters. Eles querem 

aprofundar seus conhecimentos sobre os filmes, e precisam de um local que os 

acolha para isso. 
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Outro atrativo para este tipo de público são os festivais nacionais e 

internacionais de cinema, que possibilitam uma experiência densa e única dentro de 

universos específicos da sétima arte. 

2.1.2.2 Festivais e mostras de cinema em São Paulo 

Os festivais e mostras de cinema têm como objetivo apresentar uma 

programação diferenciada, muitas vezes focada em um diretor, ator, país ou tipo de 

filme específico. Cada festival possui uma periodicidade e proposta diferentes dos 

demais, podendo atrair todo o tipo de público para as salas de cinema, teatros, 

espaços públicos e de cultura das cidades-sede.  

A cidade de São Paulo recebe muitos destes festivais e mostras. Os cinemas 

artísticos e de rua como o Caixa Belas Artes e o CineSesc e os espaços culturais 

como a Cinemateca Brasileira, o Centro Cultural Banco do Brasil e o Centro Cultural 

São Paulo são parceiros e participam desta programação de cinema artístico. Com 

programações esporádicas para homenagear grandes cineastas e diretores do 

circuito artístico, o Caixa Belas Artes também recebe um dos principais festivais da 

cidade, a Mostra Internacional de Cinema. 

2.1.2.2.1 Mostra Internacional de Cinema 

A Mostra Internacional de Cinema é organizada em parceria com o Ministério 

da Cultura, é anual e ocorre durante duas semanas, geralmente no segundo 

semestre. Ocupa teatros, espaços culturais e museus da cidade, com filmes de 

variadas nacionalidades e também uma programação flexível, com exibições pagas 

e gratuitas. Em 2016, a Mostra aconteceu entre os dias 22 de outubro e 4 de 

novembro. 
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Figura 3 - Logo da Mostra Internacional de Cinema 

 
Fonte: Mostra Internacional de Cinema. Disponível em <http://39.mostra.org/en/home/>. Acesso em 

28 de março de 2016. 

O evento tem como tradição a exibição de produções independentes e de 

muitas nacionalidades diferentes, com temáticas voltadas para as relações 

interpessoais na maioria das vezes. Geralmente, os filmes são exibidos em espaços 

públicos e cinemas de rua da cidade, e são seguidos por debates com críticos, 

atores, diretores e profissionais do meio. 

Os preços dos pacotes da mostra variam de R$430 (valor do full pass) até 

R$100, com o passe especial que dá direito a exibições durante a semana, após as 

17h.23 

O Caixa Belas Artes é uma das casas de cultura que recebe os filmes e 

debates integrantes da programação da mostra e, no início de 2016, o cinema 

recebeu também a Mostra de Cinema Russo Contemporâneo. 

 

                                            

23 Dados extraídos do site da Mostra. Disponível em <http://39.mostra.org/en/home/>. Acesso em 22 
de agosto de 2016. 
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2.1.2.2.2 Mostra de Cinema Russo Contemporâneo 

De 14 a 27 de janeiro de 2016, a Caixa Cultural apresentou no Caixa Belas 

Artes a Mostra de Cinema Russo Contemporâneo com 13 filmes que variavam do 

período da Perestroika24 e das grandes produções russas dos últimos 20 anos. Os 

ingressos para os filmes da mostra tiveram preços especiais, e em algumas 

exibições houve debates sobre as características e aspectos que diferenciam o 

cinema russo contemporâneo dos demais estilos. 

Figura 4 - Mostra de Cinema Russo Contemporâneo 

 
Fonte: Catálogo de Cinema Russo. Disponível em 

<https://issuu.com/arsetvita/docs/catalogo_cinema_russo_sp>. Acesso em 8 de maio de 2016. 

2.1.2.2.3 Festival de cinema latino-americano de São Paulo 

O Festival de Cinema Latino-Americano é um projeto que surgiu a partir da 

parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e o Memorial da América Latina. O 

                                            

24 Perestroika foi um período marcado por uma política governamental implantada na Rússia durante 
a década de 80, quando ainda era conhecida como União Soviética. 
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espetáculo tem enfoque na exibição de produtos audiovisuais do Brasil e dos países 

vizinhos.  

O principal objetivo do festival é aproximar e, muitas vezes, apresentar a 

cultura latino-americana aos brasileiros, que muitas vezes preferem assistir a filmes 

blockbusters e grandes produções hollywoodianas. Dessa forma, afastam-se da 

cultura que é mais semelhante à sua. 

A última edição da mostra, em 2015, foi recebida por espaços culturais como 

o Memorial da América Latina, Centro Cultural São Paulo e a Cinemateca Brasileira, 

e foi recebido por cinemas de rua como o CineSesc, Cine Olido, Reserva Cultural e 

Espaço Itaú de Cinema. 

Figura 5 - Logo do 10º Festival de cinema latino-americano de São Paulo (2015) 

 
Fonte: Festival de cinema latino-americano. Disponível em <http://www.festlatinosp.com.br/2015>. 

Acesso em 9 de maio de 2016. 

 



62 

   

 

 

2.1.2.2.4 Mostra O universo de Miyazaki | Otomo | Kon 

Menos de seis meses depois da reabertura do Caixa Belas Artes sob o 

patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal, o cinema recebeu 

uma mostra homenageando as animações japonesas conhecidas como animes. O 

universo de Miyazaki | Otomo | Kon apresentou 18 obras de diversos diretores 

japoneses. O evento foi organizado pela Caixa Cultural e incluso na programação do 

Caixa Belas Artes. 

Figura 6 - Arte da mostra O universo de Miyazaki | Otomo | Kon 

  
Fonte: Arte da mostra O Universo de Miyazaki | Otomo | Kon. Disponível em 

<http://nuage.art.br/mok/>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

2.1.2.2.5 Mostra África Hoje 

Também em 2014, a mostra de documentários africanos África Hoje teve 

programação especial no Caixa Belas Artes durante a sua 3ª edição. No total, foram 

17 filmes com temática voltada para o continente africano; a proposta da mostra é 

apresentar um olhar distante dos estereótipos e clichês que apresentam a cultura 

africana ao mundo. Para a curadora da mostra, Luciana Hees, “tão importante 

quanto conhecer a África é percebermos que o processo de conhecer os outros é 

também parte do processo de conhecermo-nos a nós mesmos”. 
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Figura 7 - Cartaz da Mostra África Hoje (2014) 

 
Fonte: Mostra África Hoje. Disponível em <http://mostraafricahoje.blogspot.com.br/>. Acesso em 9 de 

maio de 2016. 

2.1.3 Político-legal 

Segundo Kotler e Keller (2014, p. 86), “o ambiente político-legal é formado por 

leis, órgãos governamentais e grupos de pressão que influenciam várias 

organizações e indivíduos”. No Brasil, há inúmeras leis voltadas para a área 
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audiovisual. Um dos decretos mais importantes trata do funcionamento de espaços 

de lazer apenas com alvará de autorização. 

O decreto nº 49.969, de 28 de agosto de 200825, regulamenta a expedição de 

um alvará de funcionamento e alvará de autorização que legaliza o funcionamento 

de espaços com atividades não-residenciais. Cinemas com capacidade de lotação 

igual ou superior a 250 pessoas devem solicitar o documento à Prefeitura. A 

execução das atividades do espaço sem o alvará pode acarretar multa de R$ 6 

milhões ou suspensão das atividades. 

Para que haja garantia de conforto e de suporte ao cliente em qualquer 

situação anormal, os estabelecimentos devem cumprir todas as normas de 

segurança. O Caixa Belas Artes possui saídas de emergência e extintores 

estrategicamente posicionados em todas as salas de exibição e nos espaços de café 

dos dois andares, além de seguranças contratados a partir de empresa terceirizada. 

O cinema não possui um mapa de segurança. 

Em se tratando de cinemas, há ainda outros órgãos regulamentadores que 

fornecem respaldo legal específico na área. O principal deles é a Agência Nacional 

do Cinema (ANCINE), agência reguladora responsável pela fiscalização e 

regulamentação do mercado de cinema e audiovisual no Brasil. Desde 2003 é 

vinculada ao Ministério da Cultura e tem a missão de “regular o setor audiovisual em 

benefício da sociedade brasileira26” (site da ANCINE). 

                                            

25 Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO. Decreto 49969/2008. Disponível em: 
<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=2908
2008D%20499690000>. Acesso em 27 de maio de 2016. 
  
26 Disponível em <http://www.ancine.gov.br/>. Acesso em 27 de abril de 2016. 
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A ANCINE instituiu em 2001 a Contribuição para o Desenvolvimento da 

Indústria Cinematográfica Nacional27 (CONDECINE). Trata-se de uma contribuição 

direta sobre a produção, veiculação e comercialização de obras audiovisuais 

nacionais e internacionais. Tudo o que é arrecadado pela CONDECINE compõe o 

Fundo Setorial do Audiovisual28 (FSA), responsável pela cadeia da atividade 

audiovisual do país. É uma inovação em se tratando de incentivo estatal para o 

audiovisual justamente por atender a todas as etapas — desde a produção até a 

exibição e comercialização do produto final. 

Há ainda leis específicas para a produção cultural de uma forma geral. O 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) que, implementado a partir da Lei 

Rouanet29, visa estimular a produção e promover a difusão e divulgação das obras 

culturais nacionais. Pessoas físicas e jurídicas podem apresentar uma proposta 

cultural ao Ministério da Cultura e, se aprovada, são capazes de obter incentivo 

fiscal para a realização da proposta. 

Os locais de cultura possuem muitos incentivos legais para as suas atividades 

— um dos principais é a lei de meia-entrada. Segundo a lei nº 12.933, de 26 de 

dezembro de 2013, todos os estudantes matriculados nas modalidades de ensino 

previstas em lei têm direito ao pagamento de meia-entrada referente ao valor 

integral de ingressos e entradas para shows, cinemas, teatro, espetáculos musicais 
                                            

27A contribuição a partir da CONDECINE vem de produtoras ou detentoras de direitos autorais e 
serviços de telecomunicações. Fonte: ANCINE. Recolhimento da CONDECINE. Disponível em: 
<https://ancine.gov.br/?q=condecine>. Acesso em 27 de maio de 2016. 
 
28 O FSA é um fundo destinado ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da 
atividade audiovisual no Brasil. Fonte: ANCINE. O que é o FSA? Disponível em: 
<http://fsa.ancine.gov.br/?q=o-que-e-fsa/introducao>. Acesso em 27 de maio de 2016. 
  
29 A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo fiscal que estimula o apoio da iniciativa privada ao 
setor cultural: o governo abre mão de partes dos impostos para que os valores sejam revertidos e 
investidos em projetos culturais. Fonte: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA. Lei Rouanet – Como 
funciona. Disponível em: <http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/apoie-a-
cultura/leiRouanet/como-funciona>. Acesso em 27 de maio de 2016. 
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e outras atrações artísticas, culturais e educativas. Também possuem usufruto 

desse direito os idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos 

comprovadamente carentes.  

O decreto de lei nº 8.386, de 30 de dezembro de 2014, diz que todos os 

cinemas e espaços de exibição devem reservar um número específico de dias e 

sessões para a exibição de filmes e obras nacionais. A fiscalização do cumprimento 

da lei fica por conta da ANCINE. O objetivo principal é incentivar a produção 

audiovisual brasileira, bem como aumentar sua exibição e veiculação nas salas de 

cinema do país.  

Ainda sobre os órgãos que interferem diretamente no ambiente político que 

envolve os cinemas, a Associação Brasileira de Cinema (ABC) tem o objetivo de 

promover e incentivar a troca de ideias e experiências entre os profissionais da área. 

Atualmente são mais de 300 associados que promovem e participam de eventos 

anuais, como a Semana ABC de Cinematografia, que propõe a discussão de temas 

atuais da área bem como o aperfeiçoamento das mais diversas técnicas. Já a 

Sessão ABC ocorre na Cinemateca Brasileira e, mensalmente, exibe uma série de 

filmes e organiza debates entre a plateia e profissionais da área. 

Quanto ao espaço físico, o Caixa Belas Artes teve a sua fachada tombada e 

protegida em 2013 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT)30. O processo de tombamento do cinema foi 

concluído em novembro de 2015. O cinema recebeu este tombamento por ter “papel 

                                            

30 O CONDEPHAAT é o órgão é responsável pelo processo de tombamento de bens imóveis 
declarados como “lugares de interesse cultural”. Fonte: SECRETARIA DA CULTURA. CONDEPHAAT 
– UPPH. Disponível em: 
<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.3ece191cdbb97673b47b5f57e2308ca0/?vgne
xtoid=84fc343c80f37210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&vgnextchannel=84fc343c80f37210VgnVC
M1000002e03c80aRCRD>. Acesso em 20 de maio de 2016. 
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de relevo na formação de quadros expressivos da produção cinematográfica do 

Cinema Novo Brasileiro31” (O ESTADO DE S.PAULO, 2015). 

Além de ter sua fachada tombada, o espaço também recebeu o título de Zona 

Especial de Proteção Cultural pelo Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP)32 

em 2016. Ou seja, além de ter sua fachada protegida, agora o espaço só poderá ser 

utilizado para fins culturais — passou a ser um patrimônio cultural da cidade. 

Por ser considerado uma entidade cultural, o Caixa Belas Artes é isento do 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), segundo a lei nº 6.989, 

de 29 de dezembro de 1966. Essa lei, conhecida como lei do incentivo fiscal, trata 

de uma espécie de “renúncia fiscal” do governo para incentivar a cultura, o esporte e 

outros ambientes sociais que sejam benéficos para a economia do país e para a 

sociedade de uma maneira geral. E há ainda mais leis por trás da gestão do Caixa 

Belas Artes. 

Para ser reinaugurado em 2014, o Caixa Belas Artes teve que se adequar a 

algumas leis culturais e de parceria com o Estado. O cinema é mantido a partir de 

uma parceria público-privada entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Caixa 

Econômica Cultural; dessa forma, há algumas obrigatoriedades a serem cumpridas, 

como o uso de uma sala especial para a exibição de filmes nacionais em 

determinados períodos do ano — sessões denominadas SP Cine —, e a presença 

                                            

31 Fonte: ESTADÃO. Belas Artes se torna patrimônio cultural do Estado. Disponível em <http://sao-
paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/belas-artes-se-torna-patrimonio-cultural-do-estado/>. 
Acesso em 30 de abril de 2016. 
 
32 Fonte: AGÊNCIA CAIXA DE NOTÍCIAS. Cine Caixa Belas Artes é tombado pela Prefeitura de São 
Paulo. Disponível em 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=4231>. Acesso em 16 de 
novembro de 2016. 



68 

   

 

 

garantida como exibidor dos festivais promovidos pela Caixa Cultural. O patrocínio 

da Caixa é uma força para o cinema e pode ser também um fator de risco: caso o 

patrocínio seja suspenso, o cinema deverá se manter apenas com o faturamento e 

investimento do Governo Federal. 

É importante falar também sobre a pirataria. O esquema entrega ao público a 

reprodução sem autorização das obras audiovisuais, de uma forma mais barata e 

rápida. De acordo com a Polícia Federal, a chamada “pirataria moderna” refere-se 

ao desrespeito de contratos e convenções internacionais ao fazer cópia, venda ou 

distribuição de materiais sem o pagamento de direitos autorais, propriedade 

intelectual ou de indústria. No ramo audiovisual, a pirataria ocorre com a cópia e 

venda de DVD’s piratas e na distribuição online ilegal de filmes e seriados através de 

sites de exibição ou por meio de downloads em sites e programas. 

A Constituição Brasileira garante no artigo nº5 a livre expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença, mas para qualquer tipo de reprodução é necessária a autorização. A Lei 

Antipirataria, nº 10.695, de 1 de julho de 200333, pune os responsáveis pela 

produção e distribuição de produtos piratas, e pode condená-los a quatro anos de 

reclusão e multa. Mesmo com essa lei, a prática ainda é muito popular no Brasil e 

causa enorme prejuízo financeiro aos artistas e cinemas.  

A Polícia Federal mantém diversas operações permanentes para combater a 

todas as modalidades da pirataria, que é considerada uma grande aliada do crime 

organizado. Além de ilegal, a pirataria desrespeita também o consumidor, por 

oferecer produtos de baixo custo com péssima qualidade, e as leis garantem 

                                            

33 Fonte: PLANALTO. Lei 10.695/2003. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.695.htm>. Acesso em 22 de maio de 2016. 
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também o direito desse consumidor. A lei nº 12.291, de 20 de julho de 201034, 

determina que todos os estabelecimentos comercias e prestadores de serviço do 

país mantenham, para consulta dos clientes, um exemplar do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), um instrumento que descreve o que o fornecedor pode ou não 

pode fazer, além de prazos, práticas ilegais e abusivas e responsabilidades do 

estabelecimento para com o consumidor. O estabelecimento que não tiver o CDC 

para consulta poderá receber multa no valor de R$ 1.064,10. 

2.1.4 Tecnológico 

A efemeridade presente no ambiente tecnológico obriga as marcas a ficarem 

atentas e em busca de novas ideias: é por meio da modernidade tecnológica que 

elas podem ganhar destaque em seu mercado de atuação. Porém, “quando os 

setores estabelecidos combatem ou ignoram as novas tecnologias, seus negócios 

entram em declínio” (KOTLER, KELLER, 2014, p.83), ou seja, a atualização no setor 

tecnológico é essencial para a saúde das marcas. Em se tratando de cinema, essa 

atualização está presente, principalmente, no modo de exibição dos filmes. 

São duas as principais tecnologias de formato de transmissão de filmes: a 

película (formato convencional em rolo de fita que contém os frames do filme, 

transmitidos diretamente do projetor) e o formato digital (transmissão a partir de 

computadores em projetores). Apesar de muitos cinemas ainda utilizarem a película, 

a exibição digital está crescendo no mercado: acredita-se que, em pouco tempo, 

grande parte das empresas adotem o formato para transmitir seus filmes.  

                                            

34 Fonte: PLANALTO. Lei 12.291/2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12291.htm>. Acesso em 22 de maio 
de 2016. 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/823977/lei-12291-10
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Nos anos 2000, o ambiente cinematográfico teve que se reinventar por conta 

da evolução dos formatos de vídeos digitais e a popularização das TV’s de tela 

plana em residências. Foi necessário que os espaços de exibição se 

modernizassem para transformar os seus serviços em experiências únicas, que 

superam a simples exibição de um filme. A solução encontrada foi oferecer uma 

forma mais intensa de contato entre o espectador e as grandes telas: com o avanço 

da tecnologia, surgiram várias salas especiais prontas para criar uma experiência 

imersiva com qualidade avançada de áudio e imagem, como por exemplos, as 

tecnologias 3D35, 4D36 e IMAX37.  

Um dos primeiros avanços do cinema foi a transição do filme preto-e-branco 

para o filme colorido e, da mesma forma, a transição do filme mudo para o filme 

falado. No século XXI, a tecnologia 3D — que exibe filmes com percepção 

tridimensional — foi um dos principais avanços do cinema. Para ter a experiência 

completa, é necessária a utilização de óculos especiais durante a exibição. Com 

isso, os cenários, pessoas e personagens das produções são vistos em três 

dimensões, como se estivessem bem próximos dos espectadores. A Rede Cinemark 

foi a pioneira do cinema 3D no Brasil ao apresentar, em 8 de dezembro de 2006, a 

primeira sala com a tecnologia 3D no país.  

                                            

35 3D é um formato de exibição de filmes em três dimensões, responsável pela sensação de 
profundidade. Fonte: G1. Estreia primeiro cinema 3D do Brasil. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,AA1381495-7086,00.html>. Acesso em 20 de março de 
2016. 
 
36 A exibição em 4D permite que as poltronas tenham componentes eletrônicos que aumentam a 
sensação de imersão e a interação do público com o filme. Fonte: UOL TECNOLOGIA. No cinema 
4D, tecnologia ‘salta’ das telas e cria interação com público. Disponível em: 
<http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/13/no-cinema-4d-tecnologia-salta-das-telas-e-
cria-interacao-com-publico.htm>. Acesso em 16 de abril de 2016. 
 
37 IMAX é um formato que exibe filmes digitais em telas maiores e com qualidade de som maior do 
que as salas tradicionais. Fonte: OMELETE. Conhecemos o primeiro cinema IMAX do Brasil. 
Disponível em: <https://omelete.uol.com.br/filmes/noticia/conhecemos-o-primeiro-cinema-imax-do-
brasil/>. Acesso em 20 de abril de 2016. 
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Em janeiro de 2009, o Espaço Itaú de Cinema inaugurou a primeira sala de 

cinema IMAX do Brasil. A principal diferença entre a sala IMAX e a convencional é a 

qualidade de som e áudio dos filmes exibidos através de uma tela de 14m de altura 

e 21m de largura. As projeções com rolos de filme de 70 milímetros chegam à 

resolução de 10.000 x 7.000 pixels — salas de cinema convencionais têm resolução 

de 2.048 x 1.080 pixels. 

Em junho de 2012 a rede Cinépolis inaugurou a primeira sala de cinema com 

reprodução em 4D. Esse sistema transmite filmes em 2D e 3D, porém, com uma 

experiência inovadora: as poltronas das salas 4D foram criadas especialmente para 

proporcionar uma interação com as cenas, e são capazes de simular quedas, 

vibrações, trepidações, aceleração e frenagem, proporcionando uma experiência 

completa para o público. As paredes da sala também são equipadas com recursos 

que simulam até 20 efeitos de luz, água, vento, nevoa e aromas. 

A partir do avanço tecnológico passa a existir um novo tipo de consumidor, 

mais exigente e que não se satisfaz com a proposta convencional dos cinemas; esse 

consumidor busca novas experiências ao assistir um filme. Por isso, é importante 

que os espaços de cinema acompanhem a evolução das novas tecnologias para a 

área e estejam atentos às tendências de mercado e de consumo do seu público-

alvo.  

Fora dos cinemas as televisões, os computadores e outros dispositivos já 

podem reproduzir filmes em alta qualidade. A era da informação permite ao 

consumidor o acesso a qualquer tipo de informação ou produto no instante em que 

desejar.  
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Além da evolução na exibição destes veículos, os canais streaming38 de 

filmes vêm ganhando força na internet. A Netflix, que hoje é o principal site de filmes 

deste segmento, entrou no mercado em 1997 para concorrer com os serviços de 

locação de filmes. Em 2007, a marca passou a oferecer transmissão online, 

permitindo aos seus assinantes a exibição de séries e filmes instantaneamente no 

computador. Em 2011, expandiu seus serviços para toda a América Latina; quando 

chegou ao Brasil, tornou-se uma das principais concorrentes do mercado 

cinematográfico. 

2.1.5 Demográfico 

Para Kotler e Keller (2014, p.77), “os desdobramentos demográficos 

costumam ocorrer em um ritmo previsível”; são as informações sobre a população e 

o local onde o cliente está inserido, que são, muitas vezes, de fácil compreensão. 

Segundo dados colhidos pelo IBGE e divulgados pelo site do Governo 

Federal, uma pesquisa realizada em 201039 projetou a população do Brasil em 

190.755.799 habitantes — a região sudeste é a mais populosa, com o total de 

80.364.410 habitantes. 

Em se tratando de sexo, aproximadamente 51% da população brasileira é 

composta por mulheres e 49% composta por homens. Para a definição das raças, o 

IBGE trabalha com os padrões “branco, preto, amarelo, pardo, indígena”, segundo a 

autodeclaração do entrevistado. Assim sendo, 47,7% dos brasileiros declararam ser 

                                            

38 Streaming é uma tecnologia que permite a transmissão instantânea de vídeos pela internet.  
 
39 A pesquisa utilizada foi o Censo 2010; é a coleta de dados demográficos mais recente e completa 
publicada pelo IBGE. PORTAL BRASIL. Demografia. Disponível em 
<http://www.brasil.gov.br/governo/2011/02/demografia>. Acesso em 22 de abril de 2016. 
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de etnia branca e 43% declararam ser de etnia parda; o restante está dividido entre 

as etnias preta, amarela e indígena. A faixa etária que concentra o maior número de 

pessoas é a faixa entre 20 e 24 anos (9%). 

Dentro da população brasileira vale destacar os idosos como um nicho em 

crescimento. Em 2011 a Secretaria de Direitos Humanos divulgou um levantamento 

sobre o número de pessoas idosas no Brasil e sua evolução no decorrer dos anos. 

O envelhecimento é reflexo do baixo crescimento populacional junto com pequenas 

taxas de natalidade. Segundo a pesquisa realizada pelo IBGE40, em 2011 os idosos 

somaram cerca de 23,5 milhões dos brasileiros, um número 7,6% maior se 

comparado a 2009. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos idosos, a Organização 

Mundial da Saúde adota o termo “envelhecimento ativo” para o processo de 

otimização das oportunidades de saúde. As atividades culturais (como a ida ao 

cinema) são as principais impulsoras de uma vida mais saudável. 

O número de portadores de necessidades especiais e deficientes físicos 

também cresce no país. Segundo os dados mais recentes do IBGE sobre esse 

assunto, retirados do levantamento do Censo 201041, 45.606.048 de brasileiros, ou 

seja, 23,9% da população total possui algum tipo de deficiência, seja ela visual, 

auditiva, motora ou intelectual. Deste total, 25.800.681 (56,5%) são mulheres e 

19.805.367 (43,5%) são homens. A maior parte dessas pessoas possui deficiência 

visual (18,6%), seguidas por pessoas com deficiências motora (7%), auditiva (5%) e 

                                            

40 Fonte: IBGE. Dados sobre o envelhecimento no Brasil. Disponível em 
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-
estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 
 
41 Fonte: Id. PORTAL BRASIL. 
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mental ou intelectual (1%). Enquanto espaço cultural, o Caixa Belas Artes tem muito 

a acrescentar na vida dessas pessoas. 

No coração da cidade de São Paulo, o cinema está localizado na esquina da 

Avenida Paulista com a Rua da Consolação desde a sua inauguração, em 1952. A 

avenida mais famosa da cidade atrai todos os tipos de pessoas, e as atrações na 

região variam entre bares, baladas, casas de show, lanchonetes e cinemas. 

Em 2010 foram contabilizados 11.253.503 habitantes na cidade de São 

Paulo42. A última pesquisa de censo demográfico realizada pelo IBGE Cidades em 

2010 traçou o perfil dos habitantes da cidade: as mulheres representam 52,6% dos 

paulistanos, e os adultos são maioria na cidade (59,9%). Os dados do IBGE são 

apresentados em comparativo com o ano 2000. 

                                            

42 Fonte: IBGE CIDADES. São Paulo. Disponível em 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355030>. Acesso em 21 de abril de 2016. 
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Gráfico 6 - Distribuição da população (%) por fases do ciclo de vida (São Paulo) 

 
Fonte: Boletim CEInfo Informativo Censo Demográfico 2010 – IGBE. Disponível em 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInf
o_Censo_02.pdf>. Acesso em 22 de agosto de 2016. 

Os dados sobre a etnia dos paulistanos mostram que a maioria da população 

da cidade autodeclara-se branca (60,6%) e parda (30,5%). 

Para a declaração de renda foi usado como parâmetro o valor do salário 

mínimo em julho de 2010 (R$ 510,00). Os dados fazem um comparativo entre as 

regiões do Brasil e São Paulo — na cidade, mais de 50% da população declarou 

receber até 2,5 salários mínimos (R$ 1.275). Para estes resultados não foram 

consideradas as respostas de pessoas sem rendimento e que não quiseram declarar 

a renda. 
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Gráfico 7 - Distribuição (%) de pessoas com 10 anos ou mais de idade com renda mensal, por 
intervalos de salários mínimos segundo Coordenadoria Regional de Saúde 

 
Fonte: Boletim CEInfo Informativo Censo Demográfico 2010 – IGBE. Disponível em 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/Boletim_CEInf
o_Censo_02.pdf>. Acesso em 22 de agosto de 2016. 

Em 2015, o Mídia Dados Brasil, levantamento realizado pelo Grupo de Mídia 

de São Paulo, realizou uma pesquisa contendo dados sobre o público frequentador 

de cinema.43 As mulheres são a maioria do público (53%); a classe social que mais 

frequenta as salas de cinema é a chamada B2, com 31% de frequentadores, 

                                            

43 Fonte: MÍDIA DADOS BRASIL. Perfil dos consumidores do meio cinema. Disponível em 
<https://dados.media/#/app/mosaic/cinema>. Acesso em 20 de março de 2016. 
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seguida pela C1, com 26%. As pessoas entre 20 e 29 anos compõem a maioria 

deste público (30%) seguidas pelas pessoas de 30 a 39 anos (20%). 

Gráfico 8 - Perfil dos consumidores do meio "cinema" 

 
Fonte: Mídia Dados Brasil MDi 2015. Disponível em <https://dados.media/#/app/mosaic/cinema>. 

Acesso em 20 de março de 2016. 

Após analisar os aspectos demográficos e levantar dados sobre a população 

da cidade de São Paulo e também sobre os frequentadores de cinema, é possível 

direcionar com mais precisão uma ótima campanha para prospectar novos 

frequentadores ao Caixa Belas Artes, e também fazer uma manutenção no 

relacionamento com os já frequentadores do cinema. 

2.1.6 Físico-natural 

É necessário estudar o ambiente físico-natural para que se possa ter uma 

maior sensibilidade acerca do ambiente, pois “regulamentações ambientais 

atingiram duramente certos setores. [...] Grandes oportunidades aguardam aqueles 

que forem capazes de conciliar prosperidade e proteção ambiental” (KOTLER, 

KELLER, 2014, p.83). 

A escassez de chuva prejudicou muito o armazenamento das represas de 

São Paulo e das principais hidrelétricas do país. As consequências dessa crise 
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hídrica vão muito além da falta d’água para uso, e já podem ser vistas também no 

aumento da conta de luz. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) passou a usar a bandeira 

tarifária como termômetro da relação entre o custo para gerar energia e o valor pago 

pelos consumidores. Se a cor da bandeira for verde, as condições de geração de 

energia são favoráveis e os reservatórios estão cheios, então não há cobrança de 

taxa; com a bandeira amarela, as condições não são muito favoráveis e são 

cobrados R$ 2,50 para cada 100 kWh de energia consumida; para a bandeira 

vermelha, com as térmicas ligadas e o custo de energia mais caro, impõe-se a 

cobrança de R$ 4,50 a cada 100 kWh. 

Outro problema que uma grande metrópole como São Paulo pode enfrentar é 

o excesso de carros nas ruas. Cada vez mais pessoas passam a ter veículo próprio, 

e o trânsito é um problema grave na cidade, conhecida pelos seus recordes de 

congestionamento e pela busca incessante por medidas que amenizem essa 

situação. 

Uma das medidas tomadas pela prefeitura sob a gestão do prefeito Fernando 

Haddad foi a diminuição do limite de velocidade em vias arteriais, visando a maior 

fluência veicular nas vias. Apesar de ter despertado opiniões controversas, a medida 

parece ter funcionado: em março de 2016, o TomTom Traffic Index44, ranking 

mundial criado para medir e apurar a situação do tráfego em grandes cidades, 

divulgou a atualização do ranking de congestionamento mundial, que mostra São 

Paulo em 58º lugar. Essa posição indica que os motoristas perdem cerca de 103 

horas no trânsito lento por ano.  

                                            

44 Fonte: ESTADÃO. Três cidades do Brasil estão no TOP 10 de congestionamentos. Disponível em 
<http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,tres-cidades-do-brasil-estao-no-top-10-de-
congestionamentos,10000022561>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 
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De qualquer forma, a cidade alcançou um melhor desempenho em 

comparação ao ano anterior com a queda de 51 posições e, entre as cidades 

brasileiras, é a que tem o menor índice de tempo extra gasto no trânsito (apenas 

29%): à frente estão Rio de Janeiro (48%), Salvador e Recife (43%) e Fortaleza 

(33%). 

2.2 Microambiente interno 

A análise do microambiente interno é feita com base nas informações 

gerenciais do serviço ofertado pelo cliente, desde a caracterização da empresa, seu 

histórico e também seu composto de marketing. É um importante estudo que avalia 

a marca e faz um levantamento de todos os fatores internos que podem influenciar 

positiva ou negativamente a empresa e seu desempenho. O microambiente interno 

fomenta a construção da análise de SWOT, considerando as forças e fraquezas do 

cliente. 

Uma coisa é perceber oportunidades atraentes, outra é ter capacidade de 
tirar o melhor proveito delas. Cada negócio precisa avaliar periodicamente 
suas forças e fraquezas internas. (KOTLER; KELLER, 2006, p.51) 

Para a primeira etapa de análise do microambiente interno, é necessário 

conhecer os fatores que regem a conduta da empresa. O Caixa Belas Artes tem 

elaboradas a missão e visão da marca, e não possui valores definidos 

2.2.1 Missão – Caixa Belas Artes 

O cinema tem como objetivo manter uma programação diferenciada. Os 

filmes exibidos são alternativos e englobam desde filmes de arte a clássicos antigos. 

O espaço teve sua reabertura recentemente, e para manter o perfil clássico do 

cinema vivo, todos os valores antigos continuam sendo mantidos e valorizados, tais 

como: média de 10 filmes em cartaz por semana, filmes de nacionalidades diversas 

e filmes por longo período em cartaz. 
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Além dos filmes exibidos, o Caixa Belas Artes é conhecido pelo grande 

movimento de manifestações a seu favor, umas das maiores mobilizações já 

ocorridas no Brasil em defesa de um patrimônio cultural. Esta mobilização resultou o 

tombamento de sua fachada e identificou a grande importância do cinema de rua, 

enfatizando a bela contribuição do Belas Artes na história cultural de São Paulo.  

2.2.2 Visão – Caixa Belas Artes 

• Fazer parte da cultura de São Paulo como um ponto de encontro intelectual e 

artístico entre as pessoas; 

• Atrair pessoas de todas as culturas, idades e estilos; 

• Dimensionar a importância dos filmes com mostras diferenciadas; 

• Unir mais o cinema com a cultura trazendo atividades relacionadas a culturas 

de diversas linhas e englobando-as no Belas Artes. 

2.2.3 Caracterização da empresa  

O Caixa Belas Artes é uma empresa brasileira limitada e de pequeno porte. 

Possui apenas uma unidade, localizada na cidade de São Paulo. 

Nome fantasia: Caixa Belas Artes 

Razão Social: Cinemas Belas Artes Ltda. EPP. 

CNPJ: 08.599.959/0001-05  

Endereço: Rua da Consolação, nº 2.423 — Consolação, São Paulo, SP 

CEP: 01301-100.  

2.2.3.1 Faturamento e investimento 

Reinaugurado em julho de 2014, o Caixa Belas Artes faturou R$ 1.793.199,00 

naquele ano. Em 2015, o faturamento foi de R$ 4.285.656,14. As informações foram 

fornecidas pela atual administração do cinema. 
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De acordo com uma notícia veiculada agência Caixa de Notícias45, o 

investimento da iniciativa privada para a reabertura do cinema, especificamente para 

as reformas do espaço, foi de R$ 7 milhões. Além disso, a Caixa patrocina o espaço 

com R$ 1,8 milhões por ano. A empresa não forneceu outros valores de 

investimento.  

2.2.3.2 Investimentos sociais 

O Caixa Belas Artes é um espaço artístico e cultural, com programação 

alternativa aos filmes blockbusters e participação em importantes mostras e eventos 

do mundo cinematográfico. O cinema também participa dos projetos da Caixa 

Cultural46, que possui propostas de programações especiais para o cinema 

brasileiro, por exemplo, como forma de incentivo e disseminação da cultura nacional. 

A Caixa Cultural trabalha para estimular o acesso e a livre manifestação da cultura 

nacional e, da mesma forma, incentiva também o envolvimento com a cultura de 

outros países. Atualmente, o órgão possui unidades em Brasília, Curitba, Fortaleza, 

Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 

As principais atividades da Caixa Cultural estão relacionadas ao programa 

anual Ocupação dos Espaços47: a proposta é expor em todas as unidades projetos 

inovadores de artes visuais, música, dança, teatro e cinema, inscritos durante todo o 

ano por pessoas de todos os lugares do país. Também há o programa de arte-

                                            

45 Fonte: AGÊNCIA CAIXA DE NOTÍCIAS. A volta do Belas Artes. Disponível em 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=1121>. Acesso em 18 de 
novembro de 2016. 
 
46 A Caixa Cultural é um programa da Caixa Econômica Federal voltado à cultura, que patrocina a 
realização de eventos como espetáculos de música, teatro, dança e exposições, com programações 
gratuitas ou com preços acessíveis. Fonte: CAIXA CULTURAL. Sobre a Caixa Cultural. Disponível 
em: <http://www.caixacultural.com.br/SitePages/site-sobre.aspx>. Acesso em 20 de março de 2016. 
47 Disponível em <http://www.programasculturaiscaixa.com.br/programa-ocupacao-espaco>. Acesso 
em 19 de novembro de 2016. 
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educação chamado Caixa Gente Arteira48, que promove visitas monitoradas, oficinas 

e atividades educativas com alunos de escolas públicas, pessoas da terceira idade 

ou com necessidades especiais. Esses e todos os outros programas da Caixa 

Cultural possuem como objetivo principal a inclusão e a cidadania a partir de uma 

programação diversificada e de grande riqueza cultural. 

Além do envolvimento com o órgão cultural da Caixa Econômica Federal, o 

cinema realiza sessões educativas em parceria com órgãos públicos, e oferece 

sessões gratuitas a crianças e adolescentes que são membros de abrigos, 

Organizações Não-Governamentais (ONG) e entidades sociais interessadas. Além 

disso, recentemente o cinema iniciou uma promoção especial para as sessões de 

sábado à noite: a doação de um livro infantil garante ao consumidor o preço de 

meia-entrada no ingresso do cinema para a exibição de qualquer um dos filmes em 

cartaz. Os livros arrecadados com a ação serão entregues a escolas públicas de 

São Paulo. 

2.2.3.3 Prêmios e considerações 

O Caixa Belas Artes ainda não possui prêmios, mas é um local 

frequentemente bem avaliado por guias de cinema. No Guia Folha de S.Paulo 

publicado em fevereiro de 2016, o cinema foi avaliado com nota 7,1 de 10, 

destacado por sua “atmosfera cinéfila” e programação. Por outro lado, o guia 

apontou alguns problemas do espaço como o espaço pequeno, que influencia na 

lotação do local, especialmente durantes os finais de semana. 

                                            

48 Disponível em <http://www.caixacultural.com.br/sitepages/DetalhaPrograma.aspx?idprograma=6>. 
Acesso em 19 de novembro de 2016. 
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2.2.3.4 Número de colaboradores, administração e organograma 

Atualmente o cinema conta com uma média de 47 colaboradores, divididos 

entre as áreas administrativa (coordenadoria administração financeira, assistentes 

administrativos, auxiliares administrativos, assistentes de programação e assistentes 

de comunicação) e operacional (gerência operacional, atendimento na bilheteria e 

no café, projecionistas, manutenção/portaria e limpeza). Outros serviços como 

assessoria de imprensa, marketing e propaganda e segurança são terceirizados por 

empresas parceiras. O cinema é presidido pelo Sr. André Sturm desde 2002. 

Foto 5 - André Sturm, presidente do Caixa Belas Artes 

 
Fonte: Caixa Econômica Federal. André Sturm: “Eu tinha mesmo era essa vontade de estar no 

cinema”. Disponível em 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=1119>. Acesso em 13 de 

maio de 2016.  
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Figura 8 - Organograma do Caixa Belas Artes 

 
Fonte: Dados fornecedores pela administração do cinema. Organograma montado pela agência Zero Onze.
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2.2.4 Histórico da marca 

1952: Giancarlo Palanti apresenta o primeiro projeto de um condomínio 

residencial com cinema. Após problemas com a construção por causa de obras para 

alargar a Rua da Consolação, o cinema e o condomínio foram construídos 

separados. Foi aí que iniciou-se a história do Caixa Belas Artes. 

Em uma de suas primeiras reformas, o cinema ganhou o letreiro “Desde 

1952” sobre a sua marquise, para mostrar ao público a importância de seu projeto 

inicial para a história do espaço. 

1956: Em 14 de julho de 1956, o espaço abre suas portas sob o nome Cine 

Trianon, com apenas uma sala de exibição transmitindo o musical Eles se casam 

com as morenas.  

Figura 9 - Anúncio de inauguração do Cine Trianon (1956) 

 
Fonte: Acervo Estadão. Prédios de São Paulo: Cine Trianon. Disponível em 

<http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,predios-de-sao-paulo-cine-trianon,10346,0.htm>. 
Acesso em 30 de abril de 2016. 



86 

   

 

 

1967: Após mudar de mantenedora, o cinema recebe uma reforma em sua 

fachada e é reinaugurado com o nome que é mantido até hoje: Belas Artes. Nesse 

mesmo período, o Brasil vivia a ditadura militar, e o Cine Belas Artes se tornou um 

dos principais locais de resistência à opressão do período, prometendo espetáculo, 

polêmica e cultura para o público paulistano da época.  

Para comemorar a reinauguração do espaço sob o nome Belas Artes, o 

primeiro filme em exibição foi Os russos estão chegando, os russos estão chegando. 

Figura 10 - Anúncio de inauguração do Cine Belas Artes (1967) 

 
Fonte: Revista Private Brookers 39.ed.. Disponível em 

<https://issuu.com/privatebrokers/docs/privatebrokers_39/1>. Acesso em 30 de abril de 2016. 
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1970: O cinema ganhou uma nova divisão e passou a ter duas salas, 

nomeadas Cândido Portinari e Villa-Lobos. 

1975:  É criada uma nova sala no subsolo do cinema chamada Mário de 

Andrade. 

1982: Em 10 de maio, o corpo de bombeiros foi acionado para conter um 

incêndio iniciado na sala Portinari, que já avançava para a sala Villa-Lobos. A perícia 

declarou o acontecimento como criminoso: o cinema estava fechado, e tanto as 

portas quanto os cofres foram arrombados. O episódio marcou o momento de maior 

mudança do cinema.  

Foto 6 - Incêndio do Cine Belas Artes (1982) 

 
Fonte: Revista Private Brookers 39.ed.. Disponível em 

<https://issuu.com/privatebrokers/docs/privatebrokers_39/1>. Acesso em 30 de abril de 2016. 
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1983: Completamente redesenhado e agora administrado pela distribuidora 

Gaumont, o Belas Artes ganhou três novas salas, nomeadas Aleijadinho, Carmem 

Miranda e Oscar Niemeyer. O cinema segue com essa estrutura até os dias atuais.  

Figura 11 – Anúncio de inauguração do Gaumont Belas Artes 

 
Fonte: Revista Private Brookers 39.ed.. Disponível em 

<https://issuu.com/privatebrokers/docs/privatebrokers_39/1>. Acesso em 30 de abril de 2016. 

1984 a 2002: O Grupo Gaumont vendeu o cinema para a empresa de 

exibição de filmes Alvorada, porém não foram encontradas informações sobre a 

negociação. Após o início dos anos 2000, o cinema começou a apresentar os 

primeiros sinais de falência. 

2002: O cineasta e dono da Pandora Filmes, André Sturm, e os donos da 

produtora O2 Filmes lideraram uma nova parceria para resgatar o cinema. Com o 

patrocínio do banco HSBC, o cinema recebeu uma nova reforma e foi reinaugurado 

em 2004, como Cine HSBC Belas Artes. 

2011: O cinema teve um imenso reajuste no valor da locação do imóvel e 

perdeu o patrocínio do HSBC e, em 17 de março de 2011, encerrou novamente as 
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suas atividades. Surgiu então o Movimento Cine Belas Artes (MBA), que consistia na 

luta contra a extinção do cinema. O MBA encaminhou um processo ao Conselho 

Municipal de Preservação de Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade 

de São Paulo (CONPRESP) para solicitar o tombamento do prédio do cinema (que 

só aconteceu em 2016).  

Através do aplicativo Causes no Facebook e do blog Quero Belas Artes 

Aqui49, os fãs do cinema conseguiram organizar passeatas e reunir mais de 100 mil 

assinaturas contra o fechamento do cinema. 

Foto 7 – Fachadas do Caixa Belas Artes desde a sua primeira inauguração 

 
Montagem: Agência Zero Onze. 

2014: Após 3 anos inativo, o cinema passou por novas reformas e foi 

reinaugurado em 19 de julho de 2014 com o nome Caixa Belas Artes. André Sturm 

assumiu a presidência do espaço, que foi reinaugurado a partir de uma parceria 

entre a Prefeitura de São Paulo e a Caixa Econômica Federal, também 

                                            

49 Disponível em <http://querobelasartes.blogspot.com.br/>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 
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patrocinadora do cinema. No dia de sua reinauguração, foram fechadas duas faixas 

da Rua da Consolação para acomodar os fãs do espaço e as pessoas que 

comemoravam a sua reabertura.  

André Sturm, um dos principais responsáveis pela última reinauguração do 

cinema, escolheu o filme Medos privados em lugares públicos para celebrar a 

reabertura do espaço — o filme ficou em cartaz durante quase quatro anos antes do 

fechamento do Cine HSBC Belas Artes. André justificou a escolha do filme para a 

primeira exibição do Caixa Belas Artes: “é para dar a sensação de que o cinema não 

fechou desde então”. 

Foto 8 - Fachada atual do cinema 

 
Fonte: Arquivo do cinema. 
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2.2.4.1 Produto/serviço 

O Caixa Belas Artes é um espaço propagador de cultura, cujo principal 

serviço é a exibição de filmes. Trata-se de um produto intangível que deve ser 

analisado a partir de outras vertentes do marketing, responsáveis por avaliar 

colaboradores, processos, evidências físicas e qualidade do atendimento. 

Em comparação, considere a compra de um serviço como um filme para ser 
visto no cinema. Neste caso, o cliente compra o bilhete de cinema que lhe 
dá o direito de ter uma experiência. Como essa experiência é intangível, sua 
avaliação é subjetiva. (BATESON; HOFFMAN, 2016, p.60) 

O cinema não é apenas um exibidor, mas é também um espaço de cultura 

relacionado ao universo artístico da sétima arte. Atualmente, são seis salas de 

exibição com nomes de grandes personalidades do cenário artístico brasileiro: 

Sala 1 - Villa-Lobos (295 lugares, tela de 9,1 x 4,9m); 

Sala 2 - Candido Portinari (274 lugares, tela de 7,5 x 3,1m); 

Sala 4 - Aleijadinho (144 lugares, tela de 6,8 x 3,5m);   

Sala 5 - Carmen Miranda (80 lugares, tela de 5,5 x 2,8m); 

Sala 6 - Mario de Andrade (80 lugares, tela de 5,5 x 2,8m). 

A sala 3 – Oscar Niemeyer (151 lugares, tela de 6,8 x 3,5m) deixou de existir 

para dar lugar ao Drive-In: uma sala especial ambientada para parecer um drive-in a 

céu aberto. O espaço é patrocinado pela Budweiser e tem uma programação 

paralela à padrão do cinema. 

O Caixa Belas Artes possui um programa exclusivo de assinatura e 

fidelização. Como forma de incentivar o público a frequentar ainda mais o cinema, o 

programa oferece descontos e vantagens na compra de ingressos. Quem adquirir a 

Assinatura Caixa Belas Artes tem direito a um lote de 10 ingressos, válidos para 
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qualquer sessão dos filmes em cartaz durante um ano. Para a compra de qualquer 

filme das sessões extras do sábado, uma cortesia é oferecida ao cliente.  

Já o programa de associados oferece um número maior de benefícios e é 

dividido em duas categorias: O associado Cinéfilo Belas Artes possui entrada 

gratuita para qualquer filme uma vez por semana, além de convite para o evento 

anual de cinéfilos, prioridade na pré-venda de ingressos e acesso à newsletter 

exclusiva do cinema. Já o Sócio Belas Artes tem direito à uma cadeira personalizada 

com seu nome, dois ingressos gratuitos válidos para um filme por dia, convite para a 

festa anual dos sócios, acesso a um guichê especial para retirada de ingressos, 

prioridade na pré-venda de ingressos e acesso à newsletter. 

A programação tradicional do cinema inclui filmes com conteúdo artístico, que 

variam entre clássicos do cinema, produções nacionais e estrangeiras, destaques de 

premiações do circuito alternativo e a programação especial do Noitão.  

O Noitão é um evento exclusivo do Caixa Belas Artes desde as antigas 

administrações do cinema. Trata-se de uma madrugada inteira de exibição de filmes 

relacionados a um tema específico. São aproximadamente 4 filmes divulgados 

previamente e 2 filmes surpresa, permitindo que o espectador assista a até 3 filmes 

entre as 23h30 da sexta-feira às 6h do sábado. O evento é mensal e oferece sorteio 

de brindes durante os filmes e café na manhã no término das sessões.  
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As salas do espaço também estão disponíveis para locação, com procura 

para eventos corporativos, coletivas de imprensa, lançamentos de produtos, desfiles, 

shows, apresentações e foyers50 para serviços de buffet. 

O cinema hospeda um café e uma lojinha: o Café Amelie, espaço de 

café/bombonière51 próprio do Caixa Belas Artes, possui valores acessíveis em 

comparação a outros cinemas de rua, que variam de R$ 2 a R$ 20; uma pequena 

loja independente vende uma grande variedade de CD’s, camisetas, DVD’s, livros, 

acessórios da marca Caixa Belas Artes e outros itens relacionados aos universos do 

cinema e da arte. 

Foto 9 - Café Amelie 

 
Foto: Luan Matheus. 4 de maio de 2016. 

                                            

50 Foyers são áreas externas dos auditórios onde as pessoas podem reunir-se nos intervalos de 
espetáculos, servem também para realização de eventos. 
 
51 Bombonières são estabelecimentos comerciais que vendem diversos tipos de doces e outros 
petiscos. 
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Foto 10 - Loja do cinema 

 
Foto: Luan Matheus. 4 de maio de 2016. 

O cinema não possui estacionamento próprio, o que pode influenciar 

negativamente na decisão do público: algumas pessoas podem preferir a 

comodidade de um espaço com estacionamento, como por exemplo, os cinemas 

blockbusters. 

2.2.4.2 Preço 

O preço é uma das variáveis de marketing que impacta de maneira mais 

agressiva nas vendas. Quando o consumidor considera um preço alto demais pelo 

produto ou serviço oferecido, há maior chance de desistência da compra. 

Quaisquer que sejam os custos da organização e qualquer que seja o preço 
cobrado pelos concorrentes, os compradores potenciais podem não 
comprar o produto se não acharem que a oferta vale seu dinheiro. Portanto, 
as decisões de preço devem levar em conta as percepções dos clientes 
sobre o valor de uma troca. (CHURCHILL; PETER, 2012, p.333) 
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A estratégia de precificação do Caixa Belas Artes segue dois principais 

fatores: a demanda do serviço e a total cobertura dos investimentos e das 

manutenções feitas pelo cinema. 

Por causa do investimento da Caixa Econômica Federal, o Caixa Belas Artes 

consegue manter preços acessíveis para seus ingressos. Em sua programação 

regular, o preço varia de acordo com o dia da semana: às segundas, o valor é de R$ 

18 (R$ 9 a meia-entrada); às terças, quartas e sessões extras de sábado, o valor é 

de R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada); de quinta à domingo e aos feriados o valor é de 

R$ 26 (R$ 13 a meia-entrada). Os ingressos para o Noitão Caixa Belas Artes custam 

R$ 34 (R$ 17 a meia-entrada).  

Para a entrada no Drive-in os preços variam, de acordo com o dia da semana, 

de R$ 11 a R$ 30 para o setor Super Luxo; de R$ 10 a R$ 28 para o setor De Luxe; 

de R$ 9 a R$ 26 para o setor Passeio. 

A meia-entrada é válida para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e 

jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes, e correntistas da Caixa 

Econômica Federal. O Caixa Belas Artes também oferece esse benefício aos 

trabalhadores: todas as segundas-feiras o cinema oferta o benefício da meia-entrada 

para qualquer pessoa que apresentar o holerite ou a carteira de trabalho no ato da 

compra do ingresso. 

Para os programas de assinatura e associados, a variação de preço é maior. 

O lote de 10 ingressos da Assinatura Caixa Belas Artes custa R$ 130/ano; o 

associado Cinéfilo Belas Artes paga R$800/ano e o programa Sócio Belas Artes 

custa R$ 3.000/ano. 
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Tabela 2 - Preços dos ingressos: Caixa Belas Artes 

 
Fonte: Caixa Belas Artes. Disponível em <http://caixabelasartes.com.br>. Acesso em 6 de maio de 

2016.   

Tabela 3 - Preços dos programas de fidelidade: Caixa Belas Artes 

 
Fonte: Caixa Belas Artes. Disponível em <http://caixabelasartes.com.br>. Acesso em 6 de maio de 

2016.   

2.2.4.3 Praça 

A localização do estabelecimento onde os produtos e serviços são 

comercializados é de extrema importância e fator de decisão no momento da 

compra. Por ter uma localização privilegiada, o Caixa Belas Artes destaca-se dos 

concorrentes neste aspecto. 

A estratégia do profissional de marketing para tornar um produto disponível 
pode influenciar a decisão de se e quando os consumidores encontrarão tal 
produto. Um produto amplamente disponível ou fácil de comprar entrará no 
conjunto considerado de mais consumidores. A disponibilidade é 
especialmente importante para a tomada de decisão rotineira ou limitada. 
(CHURCHILL; PETER, 2012, p.168) 
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Desde a sua inauguração, o Caixa Belas Artes está localizado na Rua da 

Consolação, nº 2.423, próximo de ruas e avenidas muito frequentadas da cidade, 

como a Avenida Paulista e a Rua Augusta.  

O local é de fácil acesso: está ao lado da estação Paulista, linha 4-amarela do 

metrô e próximo da estação Consolação, linha 2-verde do metrô. Além das opções 

de metrô, na rua da Consolação há a faixa exclusiva de ônibus que liga o centro da 

cidade à Avenida Rebouças; há também os bicicletários nos arredores e a ciclofaixa 

da Avenida Paulista. 

O cinema é bem sinalizado e acolhedor, e possui as suas salas, bilheteria, 

cafés, banheiros e lojinha muito bem distribuídos no espaço. São 6 salas, 

distribuídas entre o subsolo, o fundo do piso térreo e o 2º andar do prédio, que 

juntas somam 1.024 lugares. O piso térreo possui rampas de acesso e elevadores 

para deficientes físicos, e entre os colaboradores há pessoas treinadas para auxiliar 

os frequentadores com mobilidade reduzida. Nos três andares há banheiros comuns 

e banheiros para deficientes. 

O café e a bilheteria do cinema só aceitam pagamentos em dinheiro ou no 

cartão de débito — também é possível comprar os ingressos através do site do 

cinema. A Assinatura Caixa Belas Artes só pode ser realizada pela bilheteria; os 

planos de cinéfilo e sócio solicitam um cadastro online para serem registrados. 

Apesar de não possuir estacionamento próprio, o espaço possui um convênio 

com a empresa Stop & Park Estacionamentos. O cliente do cinema paga R$ 15 para 

o período de 3 horas estacionado, valor exclusivo para as unidades Ibis Budget 

Consolação (Rua da Consolação, nº 2.303) e Ibis Budget Paulista (Avenida Paulista, 

número 2.355). As duas unidades do estacionamento funcionam 24 horas por dia. 

Porém, por causa do trânsito na Rua da Consolação e a falta de sinalização eficaz, o 
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frequentador do cinema pode encontrar problemas para visualizar os espaços com 

antecedência e estacionar seu veículo a tempo das sessões.  

2.2.4.4 Promoção 

A promoção é a forma como uma marca divulga os seus produtos ou serviços 

para os consumidores e para o público geral. É feita a partir da integração entre 

planejamento, mídia e criação, a partir do briefing52 passado pelo responsável pelo 

atendimento da agência. Segundo Churchill Jr. e Peter: 

Ao lado dos veículos de marketing tradicionais, a comunicação on-line vem 
ganhando força, pois, por meio dela, os consumidores ficam altamente 
envolvidos com a compra e podem procurar informações capazes de 
influenciá-los em vários estágios do processo de tomada de decisão. 
(CHURCHILL; PETER, 2012, p. 170) 

Sendo assim, o Caixa Belas Artes trabalha com ações de comunicação 

integrada.  

A comunicação integrada de marketing começa quando a organização 
estabelece inicialmente seus objetivos de marketing e decide como cada 
elemento do composto de comunicação pode sustentar esses objetivos. Ao 
fazer isso, considera como os clientes entram em contato com a 
organização, com seus produtos e com suas mensagens, perguntando-se, 
por exemplo, que mídia utilizam seus clientes atuais e potenciais e quando 
eles estão mais abertos à recepção de mensagens sobre determinados 
produtos. (CHURCHILL; PETER, 2012, p.464) 

Toda a divulgação do cinema é feita através do site oficial e da página no 

Facebook. O Caixa Belas Artes também possui uma conta no Instagram, porém, 

está inativa. 

                                            

52 O briefing é parte da rotina de uma agência e está presente no trabalho do atendimento. É uma 
espécie de roteiro com informações sobre o cliente que guiará as áreas da agência, seja através de 
um briefing de criação ou de mídia, por exemplo. 
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O site do cinema divulga os preços dos ingressos, a programação do cinema 

e informações sobre o serviço de locação de salas para eventos. Possui áreas 

exclusivas para imprensa e apresentação de um breve histórico do cinema. 

A página do Facebook do Caixa Belas Artes possui mais de 33 mil curtidas e 

avaliação de 4,8 pontos de 5 (porém apenas 375 pessoas avaliaram o local). A 

marca possui atividade no Facebook e boa frequência de postagens, porém a taxa 

de engajamento dos seguidores é muito pequena: raramente as publicações passam 

de 30 curtidas e 2 compartilhamentos. 

Foi criada uma página no Facebook também para o Drive-in, que conta com 

mais de 14 mil curtidas e avaliação de 4,7 de 5. Lá o cinema posta informações 

sobre a programação especial do Drive-In. 

O Facebook é atualizado com postagens diárias sobre a programação do 

cinema e conteúdos relacionados aos filmes em exibição e ao mundo do cinema de 

uma forma geral. A página também é utilizada para divulgação de promoções 

especiais e eventos, como o Noitão.  

Apesar da baixa taxa de comentários e compartilhamentos dos seguidores da 

página, a marca possui boa interação com quem participa de suas postagens. O 

social media53 trabalha para envolver os seguidores no mundo do cinema, com o 

objetivo de despertar a paixão pela sétima arte, que vai muito além do filme. Roteiro, 

trilha sonora, fotografia, figurino, direção e as opiniões dos espectadores a respeito 

dos filmes são temas abordados nas postagens com bastante frequência. 

                                            

53 Social media é o profissional que cuida do relacionamento digital com os clientes de uma marca. 
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O atendimento na página é feito de maneira rápida. Sendo assim, o Caixa 

Belas Artes recebe reações positivas dos usuários que costumam compartilhar sua 

opinião através do conteúdo disseminado.  

No ano de 2014, o cinema lançou um aplicativo gratuito e exclusivo para 

usuários do Windows 8, com funcionalidades como programação dos filmes, ranking 

e comentários. O aplicativo tinha como objetivos o engajamento dos cinéfilos e a 

divulgação do espaço.  

O boca-a-boca do público que gosta de cinema é fundamental para o 
sucesso de um filme. O app é uma inovação que vai ajudar os filmes de arte 
com pequena verba de divulgação alcançar ótimos resultados, se de fato 
agradarem ao espectador. (André Sturm, presidente do cinema em nota 
divulgada pela assessoria de imprensa) 

A tecnologia deve sempre estar a serviço da vida cotidiana. Acreditamos 
muito no potencial deste app se transformar em uma verdadeira rede social 
do cinema, já que contempla todas as informações úteis e possui integração 
com outras redes sociais. (Vanessa Calil, diretora de ecossistemas da 
Microsoft Devices Brasil,em nota divulgada pela assessoria de imprensa) 

Além das ações de comunicação digital, o Caixa Belas Artes também trabalha 

com ações de assessoria de imprensa e parcerias promocionais. 

No ano de 2015, durante a estreia do curta metragem Amy, a exibição do 

filme contou com um pocket show54 de uma artista cover55 da cantora. O cinema 

também organizou um show da banda Heroes; o evento, que teve seus ingressos 

esgotados, era um tributo especial ao cantor David Bowie, falecido no início de 2016.  

                                            

54 Pocket show é uma apresentação curta, com uma média de 40 minutos, aberta ao público. 
 
55 O termo cover determina uma pessoa ou grupos de pessoas que apresentam imitações de um 
artista. 
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Outra ação de destaque aconteceu durante o Noitão O senhor dos anéis, 

quando o cinema organizou uma apresentação de música medieval com a dupla 

Olam Ein Sof e um concurso de cosplayer56, no qual os vencedores ganhavam 

ingressos cortesia e descontos na compra de whiskys. 

Todas essas e outras ações tiveram destaque na imprensa e foram 

divulgadas através de trabalho terceirizado de assessoria. O cinema foi pauta em 

matérias de periódicos, guias culturais online, portais de notícias, sites e blogs 

especializados em cinema e revistas online. Em 2015, foram contabilizadas 483 

matérias citando o Caixa Belas Artes na imprensa. 

Algumas ações pontuais também são realizadas para divulgações especiais. 

Recentemente, o cinema produziu cartões postais para a divulgação do teste de 

audiência do filme Incógnita X, e instalou um adesivo na área externa do espaço 

para promover o Noitão X-Men. 

                                            

56 Cosplayer é o termo utilizado para definir as pessoas que se fantasiam de personagens fictícios da 
cultura pop. 
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Foto 11 - Aplicação do adesivo para promover o Noitão X-Men 

 
Fonte: Instagram HQ Café. Disponível em <https://www.instagram.com/p/BFWjTI9sZse/>. Acesso em 

15 de maio de 2016. 

Eventualmente, o cinema anuncia em mídias out of home (OOH)57 para 

divulgação de eventos. Recentemente o Caixa Belas Artes divulgou o festival 

Cinema é Liberdade na estação Trianon-Masp, linha 2-verde do metrô; os anúncios 

                                            

57 Out of home é um tipo de mídia externa, que utiliza ações publicitárias ao ar livre. Fonte: 
PLUGCITÁRIOS. Falando sobre mídia: mídia exterior. Disponível em: 
<http://plugcitarios.com/2013/10/28/falando-midia-midia-exterior/>. Acesso em: 28 de maio de 2016. 
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geralmente são veiculados nas estações da linha 2-verde e na estação Paulista, 

linha 4-amarela do metrô, por serem estações próximas ao cinema. 

Foto 12 – Painel na estação Trianon-Masp da linha 2-verde do metrô, para divulgação da 
mostra Cinema é Libertade, de Derek Jarman 

 
Foto: Bárbara Bressanin. 15 de maio de 2016. 

Apesar do grande trabalho de assessoria de imprensa, o cinema não 

promove, por exemplo, seus programas de fidelidade e exibições diferenciadas.  
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2.2.4.5 Pessoas 

Compreender a necessidade de ter um atendimento bom e satisfatório é 

importante para aprimorar a qualidade do serviço oferecido. Caso um cliente esteja 

insatisfeito com o atendimento de um colaborador do estabelecimento, ele pode não 

retornar àquele local e ainda espalhar a experiência ruim que teve para outras 

pessoas. 

A satisfação do funcionário e a do cliente estão claramente relacionadas. 
Vamos dizer isto novamente de outra maneira… se você quer satisfazer aos 
seus clientes, a satisfação dos funcionários é fundamental! A face pública 
de uma empresa de serviços é o pessoal de contato. (BATESON; 
HOFFMAN, 2016, p.242) 

O Caixa Belas Artes treina seus colaboradores para que eles sejam capazes 

de conhecer todos os processos do cinema. Assim, eles poderão esclarecer 

quaisquer dúvidas que os clientes tenham, mesmo que não seja parte de sua 

função. Em visita ao local, é possível observar que os colaboradores ficam 

espalhados por todo o cinema e são sempre muito receptivos para responder às 

perguntas dos frequentadores. Eles trabalham com uma camiseta personalizada do 

cinema, que identifica a equipe.  

Duas agências terceirizadas são responsáveis pelos serviços de assessoria 

de imprensa e marketing e publicidade. Todas as ações off-lines e de marketing 

digital são feitas pela agência Pipoca Digital. Paula Trabulsi, sócia da agência, 

também é dona da ASAS, uma produtora parceira do Caixa Belas Artes, que presta 

serviços de conteúdo, publicidade, cultura e entretenimento. Paula também é sócia 

da Bossa Nova Filmes e do Caixa Belas Artes.  

    A assessoria de imprensa é feita pela agência Luciana Branco Comunica, 

especializada em serviços de relações públicas e comunicação. 
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2.2.4.6 Processos 

O treinamento e capacitação dos colaboradores é importante também para 

estabelecer um fluxo eficaz de processos internos, com o objetivo de proporcionar a 

melhor experiência para o cliente. Se o fluxo de procedimentos que o cliente 

realizará dentro do estabelecimento é satisfatório, sua avaliação sobre o local 

também será. Os processos que envolvem o Caixa Belas Artes possuem uma 

ligação direta com o cliente, que interage com os colaboradores durante grande 

parte do tempo de permanência no espaço. 

Em alguns casos, o cliente deve se tornar parte do processo, como ocorre 
em um salão de cabeleireiro. Em ouros, a empresa opta por diferenciar-se 
dos concorrentes oferecendo “um serviço mais pessoal”, ou seja, de maior 
contato. Sistemas de alto contato também podem ser desejáveis quando as 
ações do consumidor possam complementar ou substituir a mão de obra e 
informações fornecidas pelos funcionários. (BATESON; HOFFMAN, 2016, 
p.277) 

O início dos processos do Caixa Belas Artes ocorre com a contratação da 

exibição dos filmes, que é feita diretamente com os distribuidores. Após a 

contratação, são divulgados os horários e sessões nos canais de comunicação do 

cinema. A venda dos ingressos é feita na bilheteria do cinema ou online, através do 

site da Ingresso.com — de qualquer forma, a retirada do ingresso deve ser feita na 

bilheteria do cinema. 

A lojinha de produtos artísticos e o Café Amelie ficam no térreo, próximos à 

bilheteria e na frente dos acessos a duas salas, para que o espectador possa 

aguardar de maneira confortável pelo início do filme. No segundo andar do espaço 

há mais uma lanchonete, capaz de trazer comodidade a quem assistirá o filme nas 

salas do andar de cima. 
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Figura 12 - Projeto inicial da reforma realizada em 201458 

 
Fonte: Folha de São Paulo. Belas Artes volta digital e com os filmes de sempre. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/06/1462606-belas-artes-volta-digital-e-com-os-filmes-de-
sempre.shtml>. Acesso em 30 de abril de 2016. 

                                            

58 A única alteração em relação ao projeto inicial é a falta do totem digital para autoatendimento na 
compra dos ingressos: o material não foi instalado pelo cinema por causa da distribuição da verba na 
época. 
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Dentro das salas há orientações para fuga em caso de incêndio e 

sinalizações para as saídas de emergência, e são exibidos, antes do início de cada 

filme, esses e outros avisos de segurança. Os filmes digitais59 são iniciados pelo 

projetista que acompanha a exibição esporadicamente; os filmes em formato 

35mm.60 exigem que o projetista permaneça em trabalho até o fim da exibição (às 

vezes é necessário trocar o rolo no meio do filme). Após o término de cada filme, a 

equipe de limpeza deixa as salas limpas e organizadas para a próxima sessão.  

2.2.4.7 Produtividade e qualidade 

    A avaliação da qualidade de um serviço deve ser feita com base na 

resolução de possíveis falhas localizadas pelos clientes. Quando a empresa é capaz 

de resolver problemas que possam impactar negativamente no serviço oferecido, ela 

torna-se mais competente e aproxima-se ainda mais do cliente. 

Para que possamos tratar dos aspectos relacionados à qualidade do 
serviço, devemos primeiro distinguir qualidade do serviço de satisfação do 
cliente. Para a maioria dos especialistas, a satisfação do cliente é uma 
medida de curto prazo específica da operação, ao passo que a qualidade do 
serviço é uma atitude formada por uma avaliação global do desempenho no 
logo do prazo. (BATESON; HOFFMAN, 2016, p.344) 

O cinema mantém um ambiente muito organizado e agradável. Os banheiros 

são bem localizados e limpos e há rampas de acesso e elevadores em todos os 

andares. 

Uma falha sinalizada por clientes e comentada pelos colaboradores do 

espaço é a falta de um totem digital para a compra de ingressos, para evitar a 

formação de filas na bilheteria do cinema. Outro problema encontrado são as grades 
                                            

59 Os filmes digitais são distribuídos no mercado exclusivamente em formato digital. 
 
60 35 mm é o termo utilizado para definir os filmes que estão registrados em uma película 
cinematográfica cuja largura é igual a 35 mm. 
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de proteção na frente dos assentos para deficientes: dependendo da altura do 

espectador, a grade pode prejudicar a visualização da tela. 

Foto 13 - Sala de exibição: Caixa Belas Artes 

 
Fonte: Arquivo do cinema. 

2.2.4.8 Physical Evidence (Evidências Físicas) 

Por se tratar de ‘produtos intangíveis’, os serviços oferecidos pelo Caixa Belas 

Artes são avaliados a partir de suas evidências físicas. Por isso, os clientes precisam 

se sentir acolhidos e confortáveis, para que tenham uma boa experiência e 

percepção sobre o ambiente físico e seus componentes. 
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Devido à intangibilidade, os consumidores terão dificuldade de avaliar 
objetivamente a qualidade dos serviços. Muitas vezes, eles usam 
evidências tangíveis em torno do serviço para formar avaliações. O papel de 
evidências físicas no marketing de intangíveis possui muitas facetas. 
(BATESON; HOFFMAN, 2016, p.212). 

A entrada do cinema é acolhedora e caracteriza o tipo de espaço que é o 

Caixa Belas Artes: há cartazes de filmes clássicos e cults nos muros na frente do 

cinema e pendurados próximos aos caixas e nas paredes dos três andares. No 

térreo, há uma colagem na parede com fotos antigas do cinema e reportagens sobre 

o cinema e suas várias fases. 

Foto 14 - Pôster do filme “Le Mépris” (O Desprezo), de Jean-Luc Godard, com Brigitte Bardot 

 
Foto: Daniela Guimarães. 4 de maio de 2016. 
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Foto 15 - Mural de colagens: “Belas Artes Meu Amor” 

 
Foto: Daniela Guimarães. 4 de maio de 2016. 

No fundo do andar térreo, o Café Amelie possui um longo balcão que conforta 

os frequentadores enquanto esperam pelos filmes. Há uma pequena extensão do 

café no piso superior; as duas lanchonetes colaboram para que o cheiro de pipoca 

esteja presente em toda a área do cinema. 
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Foto 16 - Espaço de café no piso superior 

  
Fonte: Arquivo do cinema. 

2.2.5 Fornecedores, distribuidores e congêneres. 

O cinema manteve a confidencialidade dessas informações.  

2.2.6 Grupos de influência e regulamentação 

A hierarquia das necessidades, elaborada por Abraham H. Maslow, apresenta 

uma pirâmide com necessidades relacionadas ao ser humano e seu convívio em 

sociedade, partindo dos itens mais básicos na base para os itens mais complexos no 

topo da pirâmide. A criatividade, apontada no topo da pirâmide junto à 

autorrealização, possui grande representatividade no entretenimento e na cultura, 

muitas vezes responsáveis pelo amadurecimento do ser criativo. Essas são 

características presentes no Caixa Belas Artes por causa de seu conteúdo cultural.  
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[...] Vivemos em uma sociedade de intenso consumo de massa, no qual a 
tentativa de indivíduos de satisfazer suas necessidades humanas básicas 
manifesta-se parcialmente na aquisição de bens e serviços. (SAMARA; 
MORSCH, 2005, p.105) 

Figura 13 - Teoria das necessidades de Maslow 

 
Fonte: Meu Sucesso. Entenda a Teoria da Pirâmide de Maslow.  Disponível em 

<https://meusucesso.com/artigos/vendas/entenda-a-teoria-da-piramide-de-maslow-347/>. Acesso em 
2 de maio de 2016. 

Em se tratando de um cinema com programação diferenciada, voltada para a 

exibição de filmes clássicos e artísticos, o Caixa Belas Artes possui um público cult, 

que está interessado na experiência que o cinema pode proporcionar. A procura 

deste público específico está ligada à sua necessidade de autorrealização. São 

pessoas que assistem a filmes por prazer e conhecimento, e que também 

acompanham importantes festivais do circuito alternativo e possuem imenso prazer 

em debater sobre questões do tema.  
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O Caixa Belas Artes não é apenas um cinema, mas um espaço cultural de 

fácil acesso. Essas considerações são feitas por amantes de cinema, críticos, 

professores, historiadores e pelos frequentadores assíduos do espaço. Em contato 

com Hugo de Almeida Harris, doutorando em Letras com o tema “Cinema e 

Angústia”, mestre em Comunicação e Semiótica e graduado em Cinema, atual 

docente no curso de Cinema da FAAP e frequentador do Caixa Belas Artes, pode-se 

perceber a importância histórica do cinema para a cidade e para ele no depoimento 

abaixo: 

“Eu frequentei muito o Caixa Belas Artes quando era adolescente e estudante 

de cinema. É um local de fácil acesso, na confluência de duas artérias importantes 

da cidade (Avenida Paulista e Rua da Consolação). Pode-se até incluir uma terceira 

via, visto que a Avenida Angélica é muito próxima.  

Por este motivo, o Belas Artes se tornou um ponto de encontro para muitas 

pessoas, seja para ver algum filme, seja como referência para aqueles que vão para 

algum lugar nas proximidades. Esse segundo item pode parecer irrelevante, mas eu 

não acredito que seja. O Caixa Belas Artes, com o tempo, se tornou parte da cidade. 

Ele é, nada mais, nada menos, do que um símbolo da região central da cidade. 

Claro que ele não está exatamente no centro, mas ele simboliza este clima que a 

nossa região central tem, de área cultural, de frequência da inteligência paulistana.  

O problema que o Belas Artes tinha, a meu ver, era sua infraestrutura. 

Antigamente (naquele período em que eu era adolescente), as poltronas eram muito 

ruins, o próprio ambiente não dava o conforto que poderia dar. Foi perdendo espaço 

para os shoppings, que têm uma infra melhor, dão conforto e ainda possibilitam 

diversões paralelas enquanto esperamos pelo horário do filme. Isso trouxe a 

decadência. O público em massa se afastou do Belas Artes e isso fez com que não 

entrasse mais dinheiro. O destino era esse: falência. Com o aporte de 
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patrocinadores e a visão empresarial do André Sturm, as coisas puderam se 

reerguer. Além da reforma, que reestruturou as salas (com poltronas mais 

confortáveis), a área de convivência se tornou mais atraente. 

O cinema de rua tem que "lutar" contra o diferencial que os shoppings têm. A 

tendência é seu desaparecimento, visto que sempre há dificuldades para 

estacionamento, lazer, dentre outros. Muitos cinemas de rua já foram perdidos, em 

especial no centrão, virando cinemas pornôs, estacionamentos e, às vezes, até 

mesmo igrejas evangélicas. 

A existência deste tipo de cinema é fundamental. Todas as grandes 

metrópoles do mundo têm: são cinemas em que se pode entrar a qualquer 

momento. É como uma lanchonete, só que ao invés de pedir um sanduíche, você 

assiste a um filme. É algo rápido, que não requer uma programação. Trata-se de um 

entretenimento disponível para qualquer momento. Vamos torcer para que não 

acabe.” 

Diversas personalidades influentes possuem a assinatura de Sócio Belas 

Artes, incluindo: Cassio Scapin, Dan Stulbach, Eduardo Suplicy, Fernando Haddad, 

Fernando Henrique Cardoso, Gilberto Dimenstein, Marcelo Tas, Marília Gabriela, 

Marisa Orth, Nando Reis, Rosi Campos, entre outras. 

2.3 Microambiente externo 

O microambiente externo está ligado aos fatores que permeiam a empresa e 

o mercado específico no qual ela está inserida. A análise deste ambiente é uma 

importante ferramenta de planejamento, que estuda o tamanho do mercado, o perfil 

do público e outros fatores externos ao cinema, porém específicos de sua área de 

atuação. 
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As empresas e seus fornecedores, intermediários de marketing, clientes, 
concorrentes e público operam em um macroambiente de forças e 
tendências que dão forma a oportunidades e impõe ameaças. (KOTLER; 
KELLER, 2006, p.76) 

2.3.1 Tamanho geral do mercado, principais mercados e potencialidades 

Mesmo com a atual crise financeira no país, é possível detectar um quadro 

contrário ao esperado no ambiente em que o Caixa Belas Artes está inserido: os 

cinemas apresentam números cada vez mais positivos, com aumento no público 

frequentador ano após ano. 

Os estudos mais recentes da ANCINE61 apontam um público geral de 172,9 

milhões de pessoas em 2015, com faturamento próximo a R$ 2,35 bilhões. As 

tabelas abaixo permitem analisar o desempenho dos filmes nacionais e estrangeiros 

nos cinemas brasileiros entre 2014 e 2015: 

Tabela 4 - Público e renda de 2014 

 
Fonte: Informe Preliminar do OCA. Disponível em 

<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/Informe_preliminar_2015.pdf>. Acesso em 5 de maio de 
2016. 

                                            

61 Fonte: Informe Preliminar do OCA. Disponível em 
<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/Informe_preliminar_2015.pdf>. Acesso em 5 de maio de 
2016. 
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Tabela 5 - Público e renda de 2015 

 
Fonte: Informe Preliminar do OCA. Disponível em 

<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/Informe_preliminar_2015.pdf>. Acesso em 5 de maio de 
2016. 

Entre os dois anos, houve um aumento de 11,1% do público frequentador e 

de 20,1% da renda obtida. Os títulos estrangeiros representam a maior fatia desse 

mercado, mas os filmes nacionais tiveram um progresso maior de 2014 para 2015, 

com variações de público, renda e títulos exibidos maior do que as variações dos 

títulos estrangeiros. 

Tabela 6 – Variação de público entre os anos 2014 e 2015 

 
Fonte: Informe Preliminar do OCA. Disponível em 

<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/Informe_preliminar_2015.pdf>. Acesso em 5 de maio de 
2016. 

Com bons números, o mercado cinematográfico fechou o ano de 2015 com 

3.013 salas de exibição, sendo 92% (2.775) digitalizadas. 

2.3.2 Clientes, consumidores e usuários 

Por ser um prestador de serviços, o Caixa Belas Artes está sujeito a uma 

avaliação subjetiva e mais severa por parte de seus consumidores, que envolve 

atendimento, processos, espaço físico e outros fatores que influenciam a opinião de 

quem frequenta o cinema. Tecnologia de exibição, qualidade de som e de imagem, 

limpeza das salas, conforto das poltronas, localização, preços dos ingressos e 
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variedade de filmes: esses são alguns dos critérios que influenciam na escolha de 

um cinema. 

 Os clientes do Caixa Belas Artes buscam filmes clássicos e produções 

independentes focadas no segmento artístico. Foi feita uma pesquisa em 2015 pelo 

próprio cinema62, em comemoração ao seu aniversário de um ano de reabertura; a 

partir dos dados levantados, foi possível identificar que o público do cinema é 

composto por homens e mulheres, em média, de 29 anos; grande parte das pessoas 

entrevistadas começaram a frequentar o espaço após a sua última reabertura, em 

2014. 

 Um pesquisa realizada entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2013 pelo 

Núcleo de Estudos e Opinião Pública da Fundação Perceu Abramo (NEOP-FPA)63, 

em parceria com a ECO Assessoria em Pesquisas mostra as preferências de lazer e 

cultura entre homens e mulheres com mais de 16 anos. Foram feitas 2.400 

entrevistas nas cinco regiões do Brasil. 

Os entrevistados responderam com qual frequência praticam atividades 

culturais, e A ida ao cinema está em terceiro lugar: 42% dos entrevistados disseram 

ter ido ao cinema no período de um ano, e 67% disseram que preferem assistir filme 

em casa ou em outro lugar que não seja o cinema. 

                                            

62 Fonte: CAIXA BELAS ARTES. Pesquisa de aniversário de reabertura. Disponível em 
<https://pesqicaixabelasartes.typeform.com/report/jmPX7G/aPQj>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 
O resultado da pesquisa está anexo no fim do trabalho. 
 
63 Fonte: FUNDAÇÃO PERCEU ABRAMO. Pesquisa de opinião pública; públicos e cultura.  
Disponível em <http://www.fpabramo.org.br/pesquisasfpa/wp-
content/uploads/2014/04/FPA_Pesquisa_PublCultura.pdf>. Acesso em 19 de abril de 2016.  
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Quanto à maneira que os entrevistados se informam sobre as atividades 

culturais, a maioria disse que é através de sugestões de amigos, parentes ou 

colegas; em segundo lugar pelos os veículos de massa, e em terceiro lugar pela 

internet. 

Gráfico 9 - Como se informam sobre as atividades culturais que costumam frequentar? 

 
Fonte: Fundação Perceu Abramo. Pesquisa de opinião pública; públicos e cultura. Disponível em 

<http://www.fpabramo.org.br/pesquisasfpa/wp-
content/uploads/2014/04/FPA_Pesquisa_PublCultura.pdf>. Acesso em 19 de abril de 2016.  

2.3.3 Segmentação  

A segmentação de mercado é um fator decisivo para a formulação do 

planejamento de campanha: a partir de sua definição, é possível conhecer os 
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hábitos de consumo e algumas características mais subjetivas dos consumidores da 

marca.  

Um segmento de mercado consiste em um grande grupo de consumidores 
que possuem as mesmas preferências. Portanto, podemos distinguir entre 
compradores de automóveis que desejam basicamente um meio de 
transporte e aqueles que desejam alto desempenho, luxo ou segurança. 
Devemos tomar cuidado para não confundir um segmento com um setor. 
(KOTLER; KELLER, 2014, p.237) 

2.3.3.1 Geográfica 

A segmentação geográfica trata do espaço onde o público está localizado e 

frequenta. Dessa forma, é possível difundir a comunicação de maneira mais 

assertiva. 

A segmentação geográfica pressupõe a divisão do mercado em diferentes 
unidades geográficas, como nações, estados, regiões, cidade e bairro…. 
Em uma tendência crescente chamada marketing de local, tais atividades se 
concentram em se tornar o mais próximo e pessoalmente relevante possível 
em relação a cada cliente. (KOTLER; KELLER, 2013, p.228) 

De acordo com o censo do IBGE de 201064, a população brasileira é de 

190.755.799 milhões de pessoas. Na cidade de São Paulo, a estimativa chega a 

41.262.199 de pessoas. Aprofundando a localização e limitando apenas aos bairros 

próximos da localização do Belas Artes, foi alcançado o total de 579.442 

habitantes65. 

                                            

64 Fonte: Id. PORTAL BRASIL. 
 
65 Fonte: Prefeitura de São Paulo. Dados Demográficos dos Distritos pertencentes as Subprefeituras. 
Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos
/index.php?p=12758>. Acesso em 29 de abril de 2016. 
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Tabela 7 - Quantidade de habitantes por bairro (São Paulo) 66 

Bairros População 

Bela Vista 69,460 

Vila Mariana 130,484 

Jardim Paulista 88,692 

Consolação 57,365 

Liberdade 69,092 

República 56,981 

Santa Cecília 83,717 

Sé 23,654 

Total 579,445 

Fonte: Prefeitura de São Paulo. Dados Demográficos dos Distritos pertencentes as Subprefeituras. 
Disponível em 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos
/index.php?p=12758>. Acesso em 29 de abril de 2016. 

O cinema está bem localizado na Rua da Consolação, próximo à Avenida 

Paulista. É possível que os frequentadores assistam a um filme e saiam para comer 

ou beber alguma coisa nos bares ao redor ou na Rua Augusta, atrás do cinema. 

Esses são fatores decisivos na hora de escolher um lugar para passear.  

2.3.3.2 Demográfica 

Para definir qual é a melhor maneira de abordar o seu público, também é 

necessário descobrir mais informações básicas sobre ele, como a escolaridade, 

idade, sexo e outras coisas.  

 

                                            

66 Bairros retirados da tabela acima: Bom Retiro e Cambuci. 
Bairros acrescentados na tabela acima: Vila Mariana (130.484) e Jardim Paulista (88.692). 
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Na segmentação demográfica, o mercado é dividido por variáveis como 
idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, renda, ocupação, 
grau de instrução, religião, raça, geração, nacionalidade e classe social. 
(KOTLER; KELLER, 2013, p.240)  

A partir da pesquisa realizada pelo Caixa Belas Artes no aniversário de 

reabertura, foi possível perceber que o público é jovem: são pessoas de ambos os 

sexos que, em sua maioria, declararam ter até 29 anos (66%). Quase metade dos 

entrevistados passou a frequentar o Caixa Belas Artes apenas após a última 

reabertura (47%) e conheceram o espaço por causa da comoção popular e 

mobilização da população para trazê-lo de volta em 2014 (41%). Para 32% dos 

entrevistados, o local é uma opção de programa cultural que vai muito além do 

cinema. 

A maioria dos entrevistados possui uma renda mensal de até R$ 5.000. 

Baseando-se nisso, é possível deduzir que boa parte dos frequentadores deve estar 

em fase de formação profissional, com rendas um pouco abaixo da média nacional, 

por exemplo.  

2.3.3.3 Psicográfica 

O estilo de vida e a maneira como as pessoas enxergam o mundo são alguns 

fatores investigados no segmento psicográfico. São características mais profundas, 

que envolvem a experiência de vida e os valores de cada indivíduo enquanto ser 

individual.  

Na segmentação psicográfica, os consumidores são divididos em diversos 
grupos com base em traços psicológicos/ de personalidade, estilo de vida 
ou valores. Pessoas do mesmo grupo demográfico podem exibir diferentes 
perfis psicográficos. (KOTLER; KELLER, 2013, p.240) 

O público do Caixa Belas Artes busca filmes exclusivos, que estejam foram do 

circuito comercial e que sejam capazes de despertar a curiosidade e provocar 
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discussão. É um público alternativo e engajado, envolvido com as outras etapas da 

produção cinematográfica e com potencial para se tornarem evangelizadores da 

marca67 se impactados de maneira eficaz e cativante. Assim, são capazes de dar 

destaque para a marca e diferenciá-la de seus concorrentes. 

São pessoas que gostam de arte e programas diferentes para passar o 

tempo. Estão em busca de aprendizado e se interessam por diversos assuntos. São 

jovens e adultos que gostam de debates saudáveis com os amigos e conhecidos 

sobre quaisquer temas; ou seja, esse tipo de público possui um senso crítico bem 

formado e gosta de receber novas informações. 

2.3.3.4 Comportamental 

 
Para avaliar a segmentação comportamental do público é necessário 

entender como esse público se relaciona, entende e compreende a marca.  

Na segmentação comportamental, os consumidores são divididos em 
grupos segundo seu conhecimento, atitude, uso ou reação a um produto. 
(KOTLER; KELLER, 2013, p.241) 

A partir da pesquisa realizada pelo cinema, descobriu-se que 57% do público 

costuma ir ao cinema pelo menos uma vez ao mês. O sábado é o dia preferido para 

ir ao cinema (24%), seguido da sexta e da segunda-feira (21%); um quarto das 

pessoas entrevistadas disse que frequenta o Caixa Belas Artes todas as semanas. 

Quanto ao horário, 56% dos entrevistados preferem ir à noite.  

                                            

67 Evangelizadores são clientes que possuem um relacionamento forte com uma marca: eles 
defendem e utilizam seus produtos/serviços e dão testemunhos a outras pessoas. Vivem com a 
marca e comunicam-se muito bem com ela. 



123 

   

 

 

Quando questionados sobre a melhor companhia para assistir a um filme, 

28% da pessoas disseram ir com o(a) parceiro(a) e 26% disseram que preferem 

levar os amigos. A maioria dos entrevistados disse que prefere ir sozinha (38%). 

Para entender a relação das pessoas com o espaço, foram descobertas 

outras informações: no meio da sala está a melhor posição para 64% das pessoas, 

enquanto 22% opta pelo fundão. 

A maioria dos entrevistados disse que prefere comprar os ingressos 

diretamente na bilheteria; enquanto aguardam pelo início do filme, 57% das pessoas 

ficam no Café Amelie e 48% gostam de se distrair olhando os produtos da lojinha.  

2.3.4 Papéis de compra 

A interpretação dos papéis de compra é necessária para distinguir a 

participação de cada pessoa no processo completo de consumo. Assim, a marca 

pode se tornar capaz de abordar a um tipo específico do papel de compra, para 

estabelecer uma comunicação eficaz que resulte na venda do seu produto ou 

serviço.   

O comportamento do consumidor não é algo fácil de entender e, por outro 
lado, a compreensão das atitudes e motivações que compõem tal 
comportamento é fundamental para o marketing. Para que possamos 
chegar perto dos fatos reais motivos que levam alguém a comprar algo, 
deve-se lançar mão das mais diversas técnicas de pesquisa para formar um 
quadro completo das ações e pensamentos do sujeito consumidor. 
(CAMARGO, 2013, p.18) 

O iniciador tem a ideia ou a sugestão da compra: essa demanda criada em 

seu consciente se manifesta através de um desejo ou necessidade. Porém, nem 

sempre esse papel de compra é atribuído a uma pessoa ou cliente final. Para o 

Caixa Belas Artes, a fachada do cinema é um iniciador em potencial, pois carrega 
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toda a simbologia de anos de história de uma forma muito atrativa. Ao ver a fachada 

do cinema, o consumidor pode se sentir seduzido a assistir um filme. 

O influenciador é responsável por exercer influência sobre o consumidor final 

durante o processo de compra a partir de sua avaliação, ponto de vista ou 

recomendação do produto ou serviço em questão. 

Guias e sites com a programação e avaliação dos filmes, redes sociais e 

críticos de cinema são fortes influenciadores que, a partir do mérito que possuem no 

mundo cinematográfico, conseguem ditar tendências e sugerir bons programas: as 

pessoas passam a seguir a opinião dos críticos e guias de cinema pois sabem que 

essas pessoas são profissionais na área e apresentarão um feedback consistente 

sobre o serviço do Caixa Belas Artes.  

O decisor é responsável por determinar os fatores que precedem à compra: 

quando, como e onde comprar. Para consumir um filme é necessária a compra do 

ingresso do cinema. Como é um fator que depende da opinião da própria pessoa 

que assistirá ao filme, o decisor também pode ser o próprio comprador.  

O comprador é quem efetiva a compra e paga pelo produto/serviço adquirido. 

No caso do Caixa Belas Artes, o comprador é o decisor e por consequência também 

é o usuário.  

O último papel de compra é o do usuário, que utiliza o produto ou serviço 

obtido. Em se tratando de um cinema, via de regra o usuário foi também o decisor e 

o comprador — ele foi ao cinema, decidiu assistir ao filme, comprou o ingresso e 

usufruiu disso. 
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3 ANÁLISE COMPARATIVA DA CONCORRÊNCIA 

Após avaliar as principais forças e fraquezas internas e as oportunidades e 

ameaças externas de mercado, é importante analisar os concorrentes diretos e 

indiretos do cliente, para ter um conhecimento mais amplo do mercado no qual ele 

está inserido e desenvolver estratégias competitivas.  

O conceito de competição no mercado abre um amplo leque de 
concorrentes reais e potenciais. Para Rayport e Jaworski, uma empresa 
pode definir o perfil de sua concorrência direta e indireta mapeando os 
passos do comprador na obtenção e no uso do produto. (KOTLER; 
KELLER, 2006, p.340) 

Apesar da análise dos 8 P’s de serviço no tópico 2.2.4 Histórico da marca, 

para a análise dos concorrentes foram examinadas apenas as variáveis produto, 

preço, praça e promoção, para que seja possível realizar um diagnóstico voltado 

para a prática de um planejamento de campanha publicitária. 

3.1 Concorrentes diretos 

São considerados concorrentes diretos aqueles que oferecem serviços 

semelhantes aos propostos pelo Caixa Belas Artes, com foco em um público 

semelhante e com localização na cidade de São Paulo. 

Trata-se de produtos que têm atributos tangíveis e intangíveis semelhantes 
aos da empresa e que disputam entre si pelos objetivos acima descritos. 
(YANAZE, 2011, p.172) 

Para definir os concorrentes diretos, as variáveis produto (serviço), preço, 

praça e promoção do composto de marketing dos concorrentes devem possuir 

semelhança com a análise feita para o Caixa Belas Artes. 



126 

   

 

 

3.1.1 Reserva Cultural 

A localização próxima ao Caixa Belas Artes e a programação com foco em 

filmes culturais são os fatores que caracterizam o Reserva Cultural como 

concorrente direto do cinema. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa 

FilmeB Box Office Brasil em 2014 e divulgada pela PreShow Mídia em Cinema68, o 

Reserva Cultural, primeiro e único cinema subterrâneo da cidade, possui 3% de 

share de marcado69 entre as salas premium70. 

Figura 14 - Logo: Reserva Cultural 

 
Fonte: Ingresso.com. Disponível em <http://www.ingresso.com/sao-paulo/home/local/cinema/reserva-

cultural>. Acesso em 25 de maio de 2016. 

                                            

68 Fonte: PRESHOW. Mídia kit. Disponível em <http://preshow.com.br/>. Acesso em 20 de novembro 
de 2016. 
 
69 Share de mercado é o termo que designa a participação de uma empresa em seu ramo de 
atuação. 
 
70 São considerados premium os cinemas que possuem atendimento, programação e público 
diferenciados das unidades de shoppings e blockbusters, por exemplo. Ao longo da análise, veremos 
o share de mercado de alguns dos concorrentes, baseado apenas nas unidades de cinema premium. 
Nem todos os concorrentes tiveram suas informações publicadas pela pesquisa. 
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3.1.1.1 Produto  

 
O Reserva Cultural é um cinema que exibe filmes culturais e produções 

independentes, voltados para o público cult. O complexo possui 4 salas de cinema 

com exibições nos formatos 2D e 3D. As salas também podem ser alugadas para 

eventos corporativos ou exposições. 

O espaço possui também uma livraria própria (Livraria Reserva Cultural), um 

bistrô (Bistrô Reserva) e uma padaria (Boulangerie Pain de France) — o cardápio do 

ambiente é variado e contém doces, salgados, pães e vinhos. Todos os diferentes 

produtos oferecidos pelo espaço possibilitam chamá-lo de complexo de cultura e 

lazer. 

3.1.1.2 Preço 

Os valores dos ingressos do cinema variam de acordo com o dia da semana e 

o tipo da sessão (2D ou 3D), e podem chegar a até R$ 37 (R$ 11 a meia-entrada). 

3.1.1.3 Praça 

 
O cinema está localizado na Avenida Paulista, no espaço térreo do prédio da 

Fundação Cásper Líbero, próximo às estações Trianon-Masp e Brigadeiro da linha 

2-verde do metrô. 
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Foto 17 – Fachada: Reserva Cultural (Fundação Cásper Líbero) 

 
Fonte: Viaje Aqui. Disponível em 

<http://msalx.viajeaqui.abril.com.br/2014/12/08/1636/5tY2z/reserva.jpeg?1418063855>. Acesso em 
20 de novembro de 2016. 

3.1.1.4 Promoção 

Uma vez por mês, o cinema exibe uma sessão especial chamada CineClub, 

na qual os clientes assistem a um filme com temática específica e pré-definida pelo 

cinema. Após a exibição, há um café da manhã para os espectadores.  

O cinema possui também um programa de fidelidade que garante descontos 

para os clientes. A cada 10 ingressos comprados, o associado ganha mais um 

ingresso. 

A comunicação digital do Reserva Cultural é feita por sua página no Facebook 

com mais de 24 mil curtidas e avaliação 4.5 de 5. As postagens são relacionadas 

aos filmes em cartaz, com curiosidades e informações interessantes, e também às 

exposições do complexo. O cinema realiza, em média, uma publicação por dia, e 

apesar do número significativo de curtidas, não há grande engajamento do público. 
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3.1.2 Cinesala 

Inaugurado em 1962 como Cine Fiammetta, o cinema passou por diversas 

reformas e donos — uma história semelhante à do Caixa Belas Artes. Sua última 

reforma foi em 2015, quando recebeu o nome de Cinesala. A nova cara do cinema 

foi idealizada pelos quatro atuais sócios: Paulo Velasco, Rodrigo Makray, Adhemar 

Oliveira e o ex-jogador de futebol, Raí. 

Figura 15 - Logo Cinesala 

 
Fonte: Cinesala. Disponível em <http://www.cinesala.com.br>. Acesso em 25 de abril de 2016. 

3.1.2.1 Produto 

O cinema traz aos espectadores um ambiente descolado e elegante, e o 

conforto que começa no café abrange também a sala única do Cinesala. As duas 

fileiras da frente possuem poltronas para casais, a fim de dar mais conforto e criar 

um ambiente mais intimista a quem vai ao cinema. Além disso, o espaço possui 

convênio com o estacionamento ao lado e parceria com o Café e Gelateria Stuzzi: 

dentro do cinema eles mantêm um café que serve muito além da pipoca para os 

clientes. No cardápio há sorvetes, doces e salgados, água, cerveja e vinho. É 

permitido consumir todos esses produtos dentro da sala do cinema. 

Além da exibição de filmes, o Cinesala oferece o serviço de locação do 

espaço para eventos. O diferencial para esses eventos é a possibilidade de 

contratação do buffet do próprio café do cinema. 
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3.1.2.2 Preço 

Os preços do cinema podem variar de acordo com a poltrona escolhida pelo 

espectador: para a poltrona comum, os preços variam de R$ 15 a R$ 30; para o sofá 

individual, de R$ 16 a R$ 36; para o sofá duplo, de R$ 31 a R$ 72. As variações dos 

preços contam com os valores de meia-entrada. Os ingressos podem ser comprados 

na bilheteria do cinema ou através do site da Ingresso.com. 

3.1.2.3 Praça 

O Cinesala fica na cidade de São Paulo, localizado na Rua Fradique 

Coutinho, nº 361, a cinco minutos da estação Fradique Coutinho, da linha 4-amarela 

do metrô.  

Foto 18 – Fachada: Cinesala 

 
Fonte: Cinesala. Disponível em <http://www.cinesala.com.br/fotos/>. Acesso em 25 de abril de 2016. 

3.1.2.4 Promoção 

A comunicação digital do cinema é feita a partir das páginas no Facebook 

(mais de 16 mil curtidas e avaliação 4.7 de 5) e Instagram (mais de 3,5 mil 
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seguidores). Eles também possuem um canal no YouTube, porém não há números 

expressivos de inscritos ou visualizações, e nem periodicidade nas postagens. No 

Facebook, o Cinesala mantém a periodicidade de, ao menos, um post por dia. Eles 

divulgam curiosidades e bastidores das produções independentes e cults, e também 

fazem promoções pontuais. 

3.1.3 Cine Livraria Cultura/CineArte 

Atualmente, o CineArte pertence à Livraria Cultura, e ambos ficam dentro do 

Conjunto Nacional. O cinema é concorrente direto do Caixa Belas Artes porque 

também está localizado na região da Avenida Paulista e possui uma programação 

de filmes alternativos. 

Figura 16 - Logo Cine Livraria Cultural/CineArte 

 
Fonte: Ingresso.com. Cine Livraria Cultura/CineArte. Disponível em: <http://www.ingresso.com/sao-

paulo/home/local/cinema/cinearte>. Acesso em 21 de novembro de 2016. 

3.1.3.1 Produto 

O cinema possui um espaço charmoso e bem decorado, com um café 

acolhedor, que permite ao espectador aguardar enquanto o filme não começa. Com 

apenas duas salas de exibição, as opções de filmes e horários são reduzidas. Ao 

lado do cinema está a Livraria Cultura do Conjunto Nacional — trata-se da maior 

unidade da rede em todo o país. 
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3.1.3.2 Preço 

O preço dos ingressos pode variar entre R$ 10 e R$ 31 (com valores de meia-

entrada inclusos). 

3.1.3.3 Praça 

O CineArte fica na Avenida Paulista, nº 2.073, dentro do Conjunto Nacional. O 

cinema fica próximo à estação Consolação, da linha 2-verde do metrô. 

Foto 19 - Hall de entrada: Cine Livraria Cultura/CineArte 

 
Fonte: Pipoca Paulista. Disponível em: <http://pipocapaulista.blogspot.com.br/2013/09/das-secoes-

de-livros-as-sessoes-de.html&gt;>. Acesso em 20 de maio de 2016. 

3.1.3.4 Promoção 

O cinema não investe em ações massivas para divulgação; o site está inativo 

e o CineArte não possui página no Facebook. É possível saber da programação pelo 

site Adoro Cinema e comprar ingressos online pelo site Ingresso.com. 
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3.1.4 CineSesc 

O CineSesc é um dos mais importantes CineClub’s71 de São Paulo. O cinema 

é mantido pelo Serviço Social do Comércio de São Paulo (SESC-SP), responsável 

por alguns dos maiores projetos culturais e educacionais da cidade. 

Figura 17 - Logo: CineSesc 

 
Fonte: TRIOLÉ. Kieslowski no CineSesc. Disponível em 

<http://triolecultural.blogspot.com.br/2012/06/kieslowski-no-cinesesc.html>. Acesso em 20 de maio de 
2016. 

O cinema é um dos principais concorrentes do Caixa Belas Artes porque 

possui a sua programação voltada para o circuito alternativo, além de sediar 

eventos, mostras e festivais. O CineSesc também está localizado na região da 

Paulista e possui destaque na imprensa e boa avaliação da crítica. 

3.1.4.1 Produto 

A proposta do CineSesc é ser um espaço cultural. O ambiente é 

aconchegante e acolhedor e conta com uma livraria que vende títulos relacionados à 

sétima arte. O cinema também possui um café e um bar dentro da sala de exibição. 

                                            

71 CineClub é uma associação que reúne apreciadores de cinema para fins de estudo, debates e para 
exibição de filmes selecionados. 
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3.1.4.2 Preço 

Os preços dos ingressos podem variar de acordo com o filme em exibição. 

Algumas exibições são gratuitas; as demais variam entre R$ 3,50 a R$ 20,00 — aqui 

estão inclusos os valores de meia-entrada e desconto para comerciários detentores 

do cartão Sesc. 

3.1.4.3 Praça 

Próximo ao Caixa Belas Artes e ao Cine Livraria Cultura/CineArte, o espaço 

está localizado na Rua Augusta, nº 2.075, importante ponto da região da Avenida 

Paulista. A poucos metros do cinema há um ponto de ônibus e ele também está 

próximo à estação Consolação, da linha 2-verde do metrô. 

Foto 20 – Fachada: CineSesc 

 
Fonte: Equipe News. Exposição 40º Festival SESC Melhores Filmes. Disponível em: 

<http://equipenews.com.br/entretenimento/exposicao-40o-festival-sesc-melhores-filmes>. Acesso em 
20 de maio de 2016. 
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3.1.4.4 Promoção 

O CineSesc não costuma investir em ações massivas de comunicação, e a 

sua programação é divulgada em uma aba dedicada ao cinema no site oficial do 

SESC SP. 

O cinema também está presente no Facebook, Instagram e Twitter. No 

Facebook, a página conta com mais de 60 mil curtidas e avaliação no valor 4.6 de 5. 

Lá, o CineSesc costuma divulgar sua programação, festivais, palestras, mostras e 

outros eventos do mundo do cinema. 

No Instagram, a marca possui mais de 2,6 mil seguidores. A rede social é 

utilizada para a divulgação e cobertura de sua programação, com fotos sobre 

eventos que ocorrem no espaço como palestras, mostras e festivais. As postagens 

possuem uma periodicidade média de uma publicação por semana. 

A conta do Twitter tem mais de 21,3 mil seguidores e costuma realizar 

postagens com temas relacionados à cultura, cinema e sobre os eventos realizados 

no espaço. 

3.1.5 Cinemateca Brasileira 

Fundada em 1946, a Cinemateca Brasileira é um espaço cultural que se 

destina à preservação da história da indústria audiovisual no Brasil. Além de 

funcionar como um museu, a Cinemateca também costuma exibir filmes clássicos e 

mostras especiais. 
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Figura 18 - Logo: Cinemateca Brasileira 

 
Fonte: REC Brasil. A Cinemateca Brasileira está sob nova direção. Disponível em 

<http://recbrasil.com.br/2013/10/a-cinemateca-brasileira-esta-sob-nova-direcao-sp/>. Acesso em 25 
de maio de 2016. 

3.1.5.1 Produto 

A programação do cinema é voltada para mostras temáticas e filmes 

clássicos. O espaço possui um acervo sobre a história do cinema no Brasil e outros 

serviços como palestras, cursos, locação de filmes e acesso à biblioteca e 

documentação histórica. 

3.1.5.2 Preço 

As mostras e exibições costumam ser gratuitas, porém, os valores podem 

variar de acordo com o evento em questão. Não foram encontrados valores fixos ou 

médios para a programação paga da Cinemateca Brasileira. 

3.1.5.3 Praça 

A Cinemateca está localizada na região da Vila Clementino, no Largo 

Senador Raul Cardoso, nº 207. O espaço está a 20 minutos da estação Vila 

Mariana, da linha 1-azul do metrô, e próximo a algumas linhas de ônibus. 
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Foto 21 - Fachada: Cinemateca Brasileira 

 
Fonte: Projeto Galeria. Cinemateca Brasileira vale a visita. Disponível em 

<http://lauraboechat.arq.br/blog/?p=713#.V0TKEPkrIdU>. Acesso em 25 de maio de 2016.   

3.1.5.4 Promoção 

Além do site institucional, a Cinemateca também está presente no Facebook. 

O espaço também tem uma página no Twitter com mais de 22 mil seguidores que 

não é atualizada desde 2015. 

O Facebook é atualizado com mais frequência, e divulga a programação de 

mostras e eventos dos quais o espaço participa. A página tem mais de 123 mil 

curtidas e está com avaliação 4.5 de 5. 

3.1.6 Espaço Itaú de Cinema 

Com 8 unidades distribuídas em 6 cidades brasileiras (Brasília, Curitiba, Porto 

Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo — aqui, 3 unidades), o Espaço Itaú é 
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um cinema versátil, com uma programação que dedica espaços para as grandes 

produções hollywoodianas e para os filmes fora do circuito comercial, como 

produções independentes e filmes cults. O cinema possui 22% do share de mercado 

das salas premium, segundo a pesquisa publicada pelo PreShow Midia em Cinema. 

Figura 19 - Logo: Espaço Itaú de Cinema 

 
Fonte: Espaço Itaú de Cinema. Firmada parceria com Espaço Itaú de Cinema. Disponível em 

<http://www.itaucinemas.com.br/espaco-itau/unidades/sp-pompeia-imax>. Acesso em 20 de maio de 
2016. 

Em São Paulo, o Espaço Itaú possui três unidades: na Rua Augusta, no 

Shopping Frei Caneca e no Bourbon Shopping. 

Vale aprofundar o estudo da unidade da Rua Augusta por ser a mais próxima 

ao Caixa Belas Artes; além disso, possui a programação similar e também voltada 

ao público cult, e tem o patrocínio de uma instituição financeira que também possui 

ligação no seu nome. Esses são os fatores característicos para determinar o Espaço 

Itaú de Cinema como concorrente direto. 

3.1.6.1 Produto 

Além das exibições clássicas, as unidades do Espaço Itaú possuem sessões 

especiais com temáticas diferenciadas e periodicidades semanais ou mensais. Eles 
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também disponibilizam as salas para aluguel e possuem o convite corporativo: com 

valor especial, esse convite é fechado por empresas para que possam presentear os 

seus colaboradores com sessões especiais. 

O site do cinema tem uma área especial chamada “ações de marketing”. É 

um espaço destinado para as marcas que desejam anunciar os seus produtos ou 

serviços no espaço de alguma forma. Seja anúncio na bobina dos ingressos, na 

poltrona do cinema, comerciais antes dos filmes ou ações de sampling, as 

possibilidades são inúmeras para anunciar uma marca no Espaço Itaú de Cinema. 

3.1.6.2 Preço 

Por possuir apenas salas em 2D, os preços do Espaço Itaú da Rua Augusta 

variam apenas de R$ 13 a R$ 33 reais (com valores de meia-entrada inclusos). 

As unidades do Shopping Frei Caneca e do Bourbon Shopping contam com 9 

e 11 salas, respectivamente, e exibem filmes com as tecnologias 2D e 3D. Como 

essas unidades estão localizadas dentro de shoppings centers, a programação 

segue um pouco mais o circuito comercial, para competir com redes como Cinemark 

e PlayArte, presentes em outros shoppings da região. A unidade do Bourbon 

Shopping possui um diferencial: uma sala equipada com tecnologia IMAX, com telas 

muito maiores do que as convencionais e resolução superior. Os preços dos 

ingressos dessas unidades possuem uma variação maior, podendo ir de R$ 13 até 

R$ 50 (com valores de meia-entrada inclusos), dependendo da sessão escolhida. 

3.1.6.3 Praça 

A unidade da Augusta está localizada nos dois lados da rua, nos números 

1.475 (3 salas) e 1.470 (2 salas). As duas salas do número 1.470 comportam menos 

pessoas e, por isso, são chamadas de “anexos”. A programação desta unidade em 

específico é focada nas produções independentes e do circuito alternativo — esse 
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tipo de filme é o alvo do público que frequenta a Rua Augusta, formado basicamente 

por jovens e jovens adultos que buscam produções que façam refletir, distante dos 

filmes comerciais. 

O Espaço Itaú da Rua Augusta, onde antes estava localizado o Cine Majestic, 

conta com bomboniere, café e livraria, com uma decoração sóbria e elegante, que 

dá ao cinema um ar aconchegante.  

Foto 22 – Entrada: Espaço Itaú de Cinema, nº 1.475 

 
Fonte: Espaço Itaú. Disponível em <http://www.itaucinemas.com.br/espaco-itau/unidades/sp-

augusta>. Acesso em 25 de abril de 2016. 

3.1.6.4 Promoção 

As redes sociais da marca — únicas para o Espaço Itaú como um todo, 

agregando todas as unidades — são bem movimentadas. Eles possuem uma página 
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no Facebook (mais de 97 mil curtidas) onde postam notícias sobre os filmes em 

cartaz e do mundo do cinema de uma maneira geral, e informações sobre 

promoções e exibições especiais; uma conta no Twitter (mais de 11 mil seguidores) 

onde o conteúdo é basicamente o mesmo do Facebook e uma conta no Instagram 

(mais de 29,7 mil seguidores) onde postam sobre os filmes que estão em cartaz no 

cinema. Há também uma conta no YouTube com pouco mais de mil inscritos. Lá, a 

frequência de postagens é menor e o conteúdo escasso — eles postam 

basicamente trailers das estreias dos cinemas. 

3.2 Concorrentes indiretos 

Os concorrentes indiretos são as marcas que oferecem o mesmo serviço, 

porém com abordagem, estratégias e público diferentes. 

São produtos que, apesar de possuírem atributos tangíveis diferentes, 
apresentam atributos intangíveis semelhantes aos produtos da empresa, 
concorrendo com eles no atendimento das mesmas necessidades e dos 
desejos do segmento de mercado objetivados. (YANAZE, 2011, p.172) 

São considerados concorrentes indiretos os cinemas que possuem unidades 

na cidade de São Paulo e oferecem o mesmo serviço básico: a exibição de filmes. 

Porém, o público dos concorrentes indiretos é totalmente diferente: são pessoas que 

assistem a filmes blockbusters e frequentam grandes centros de compra; é um 

público que busca comodidade na forma de lazer, e que não possuem a 

necessidade de contemplação do filme enquanto obra de arte. 

3.2.1 Cinemark 

Fundada em 1984 nos Estados Unidos, a rede chegou ao Brasil em 1997. É o 

cinema que mais vende ingressos no mundo e a segunda maior rede de salas 

distribuídas. A Rede Cinemark é uma empresa multinacional presente em países 

como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 

Salvador, Honduras, Nicarágua, Peru, Panamá e Taiwan. No total, são 
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aproximadamente 5.270 salas pelo mundo, que oferecem a exibição de filmes 

blockbusters com tecnologia de ponta. 

O cinema possui 38% de share de mercado entre as salas de exibição 

premium.   

Figura 20 - Logo Cinemark 

 
Fonte: Deadline. Cinemark president Robert Copple leaves to “pursue personal interests”. Disponível 
em <http://deadline.com/2016/02/cinemark-president-robert-copple-resigns-1201711738/>. Acesso 

em 19 de maio de 2016. 

3.2.1.1 Produto 

O Cinemark é referência em tecnologia no mercado de cinemas: possui salas 

com exibição 3D, XD72, salas Prime73 e a nova sala D-BOX, que oferece a 

experiência de participação do filme para o espectador: as poltronas se movimentam 

e vibram de acordo com as cenas do filme em exibição. 

Todas as unidades do Cinemark possuem um snack bar74 que oferece pipoca 

doce e salgada, refrigerantes, salgadinhos, balas, chocolates e outros tipos de 

                                            

72 Salas XD são salas que exibem filmes com qualidade digital, além de ter uma tela 40% maior do 
que as salas convencionais. 
 
73 Salas Prime são salas de exibição que contam com poltronas reclináveis e revestidas de couro, 
além de ter um garçom à disposição dos clientes na sala para atendê-los. 
 
74 Snack bar é um estilo de cardápio que contém diversas opções como salgados, pipoca, doces e 
bebidas variadas. 

http://deadline.com/2016/02/cinemark-president-robert-copple-resigns-1201711738/
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alimentos. As salas Prime oferecem um cardápio mais variado e dispõem de garçons 

para servir os pedidos.   

O cinema possui um programa de vantagens chamado Cinemark Mania. O 

assinante tem direito a uma promoção diferente a cada semana (que inclui 

descontos em ingressos e no snack bar), valor de meia-entrada em todos os filmes, 

desconto com empresas parceiras do cinema (como Outback, por exemplo) e 

brindes exclusivos. 

3.2.1.2 Preço 

O preço dos ingressos varia de acordo com a sala e o dia da semana. As 

salas comuns possuem uma variação de valor entre R$ 12,50 e R$ 31; os ingressos 

das salas 3D custam entre R$ 15 e R$ 36 reais; as salas Prime possuem variação 

de preço entre R$ 13,50 e R$ 68 reais — os valores de meia-entrada estão inclusos 

em todas as faixas de preço. Os preços das salas D-BOX estão sujeitos a consulta 

porque apenas algumas unidades do cinema possuem esse tipo de exibição. 

Todos os preços são fixos e válidos em todas as unidades do Brasil, e podem 

sofrer alteração de acordo com a programação do cinema.  

3.2.1.3 Praça 

No total, são 585 salas de cinema espalhadas em 19 estados brasileiros 

dentro de 77 complexos de cinema — 22 complexos de cinema estão na cidade de 

São Paulo.  
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Foto 23 - Entrada: Cinemark Shopping Villa-Lobos  

 
Fonte: Guia de acessibilidade cultural. Disponível em <http://acessibilidadecultural.com.br/villa-lobos-

cinemark>. Acesso em 28 de maio de 2016. 

3.2.1.4 Promoção 

O Cinemark faz muitas campanhas online. Possui perfis no Facebook (mais 

de 2,3 milhões de curtidas), Twitter (mais de 190 mil seguidores), Instagram (mais de 

293 mil seguidores) e no Youtube (mais de 16 mil inscritos). Todas as páginas 

possuem uma boa periodicidade de postagens e interação dos consumidores. 

3.2.2 Playarte 

O Grupo Playarte é um distribuidor brasileiro de filmes criado nos anos 80. No 

Brasil, o grupo é responsável pela distribuição dos filmes da New Line Cinema, 

empresa pertencente à Warner Bros, responsável por franquias como Senhor dos 

Anéis, Mortal Kombat e Premonição. 
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De acordo com a pesquisa realizada pela FilmeB Box Office Brasil, o Grupo 

Playarte possui 4% de share de mercado entre as salas de exibição premium. 

Figura 21 - Logo PlayArte 

 
Fonte: Playarte Cinemas SP. Disponível em <http://www.mundodastribos.com/playarte-cinemas-sp-

enderecos.html>. Acesso em 20 de maio de 2016. 

3.2.2.1 Produto 

O cinema exibe filmes com as tecnologias 2D e 3D. Todos os cinemas 

Playarte possuem bombonieres que comercializam pipoca, outros tipos de alimentos 

e bebidas não alcoólicas. O Playarte Splendor, sala premium do grupo, conta com 

adega e lounge vip. 

Além da exibição dos filmes, as salas do Grupo Playarte estão disponíveis 

para locação a empresas que desejam reproduzir sessões fechadas e realizar 

treinamentos ou eventos. O cinema também oferece o ingresso corporativo para 

conceder descontos especiais a empresas que desejam presentear os seus 

colaboradores. 

Os cinemas Playarte também oferecem espaços para anunciantes como 

mídia em tela, sampling, personalização de salas e adesivagem em banheiros. 
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3.2.2.2 Preço 

Os preços dos ingressos variam de acordo com a localização da unidade: em 

regiões mais nobres como a Avenida Paulista (Playarte Bristrol), o ingresso varia 

entre R$ 10 e R$ 28, de acordo com o dia da semana. Na região central de São 

Paulo, os ingressos do Playarte Marabá variam entre R$ 7 e R$ 20. Para exibição de 

filmes 3D, os ingressos custam de R$ 10,50 a RS 30. O Playarte Splendor possui 

ingressos que variam entre R$ 15 e R$ 46. Estão inclusos os valores de meia-

entrada em todos os preços apresentados. 

O valor do aluguel das salas também varia de acordo com o dia da semana e 

horário, e custa entre R$ 1.000 e R$ 7.000. 

3.2.2.3 Praça 

O Playarte possui 9 complexos de cinemas: 8 espalhados por São Paulo e 1 

em Manaus, o Playarte Manauara.  

Na capital, são 5 salas de cinema: Bristrol (Shopping Center 3), Splendor 

(Shopping Pátio Paulista — cinema premium), Playarte West Plaza, Playarte Plaza 

Sul e Marabá (localizado na Avenida Ipiranga, é o único cinema de rua do grupo). 

Na Grande São Paulo, o grupo também possui as unidades Playarte Praça da 

Moça (Diadema), Playarte ABC (Santo André) e Playarte Metrópole (São Bernardo 

do Campo). Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria, no site do 

cinema ou através do aplicativo Playarte disponível para os sistemas operacionais 

Android e iOs. 
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Foto 24 - Fachada: Playarte Marabá, único cinema de rua do Grupo Playarte 

 
Fonte: Revista Marabá. Direito à memória. Disponível em 

<https://revistamaraba.wordpress.com/2013/01/25/direito-a-memoria/>. Acesso em 20 de maio de 
2016. 

3.2.2.4 Promoção 

O Grupo Playarte utiliza suas redes sociais e site para divulgação dos filmes 

em cartaz e promoções especiais. A página do cinema no Youtube é atualizada com 

trailers de filmes, e as páginas do Facebook (mais de 398 mil curtidas) e do Twitter 

(mais de 28,6 mil seguidores) são atualizadas diariamente com conteúdo sobre os 

filmes em cartaz, curiosidades, contagens regressivas para estreias e divulgação de 

trailers. A marca possui boa interação com os usuários nas redes sociais. 

https://revistamaraba.wordpress.com/2013/01/25/direito-a-memoria/
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3.2.3 Kinoplex  

O Grupo Severiano Ribeiro, responsável pela rede de cinemas Kinoplex, 

iniciou as suas atividades na década de 10, em Fortaleza. Em 1920, o dono da rede 

instalou-se no Rio de Janeiro onde, atualmente, o cinema possui a sua maior 

participação de mercado. Nos anos 2000 teve sua estreia em São Paulo, enfim, sob 

o nome e slogan Kinoplex – cinema ao máximo. 

Figura 22 - Logo Kinoplex 

 
Fonte: Kinoplex. Disponível em <http://www.kinoplex.com.br/>. Acesso em 20 de maio de 2016. 

3.2.3.1 Produto 

As salas de cinema da rede Kinoplex são equipadas com o que há de mais 

recente no mercado cinematográfico. A rede segue o “conceito VIP” para definir qual 

o tipo de atendimento que o cliente deve esperar receber. 

As salas de exibição possuem tecnologia 2D e 3D, e algumas são 

denominadas Platinum: trata-se de uma sala que permite uma experiência de 

compra completamente diferente, desde o ato da aquisição do ingresso até o fim do 

filme. Possui guichês próprios e um ambiente confortável, com poltronas reclináveis 

e suportes para os alimentos. 

O cinema disponibiliza as salas para aluguel em caso de eventos 

empresariais e para festas de aniversário. A rede também disponibiliza pacotes 
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especiais para escolas e sessões fechadas para empresas que desejam conquistar 

a simpatia de seus colaboradores e clientes. 

O Kinoplex possui um programa de fidelidade chamado “Kinéfilo”. A proposta 

do programa é manter os assinantes antenados acerca das novidades no mercado 

de cinema de uma maneira geral, bem como conceder descontos e prêmios para 

quem assina.  

3.2.3.2 Preço 

Com exibições em 2D e 3D, salas IMAX e a sala Platinum, o cinema possui 

uma grande variação de preços, que podem chegar a até R$ 65,00. A variação não 

ocorre apenas a partir da tecnologia da exibição ou dos dias da semana e 

obrigatoriedades de meia-entrada, mas também pelo local onde o cinema está 

localizado, próximo ao público das classes A e AB. Os ingressos tendem a ser mais 

caros, e em São Paulo as exibições das salas Platinum alcançam o valor de R$ 

62,00. 

Os preços das sessões especiais e dos vários programas disponibilizados 

pelo cinema estão sujeitos a consulta e orçamento. 

3.2.3.3 Praça 

Atualmente, a rede conta com mais de 250 salas de exibição em todo o Brasil. 

Em São Paulo, o cinema tem unidades nos bairros de Itaim Bibi (Shopping Braskam) 

e Vila Olímpia (Shopping Vila Olímpia). Ambos os bairros são frequentados por 

pessoas com alto poder aquisitivo devido aos prédios comerciais ao redor, e os 

shoppings possuem seu posicionamento (bem como o cinema) voltado para o 

público VIP. 
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Foto 25 - Fachada do Kinoplex Vila Olímpia 

 
Fonte: Guia da Semana. Kinoplex Vila Olímpia. Disponível em 

<http://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/cinema/salas-de-cinema/kinoplex-vila-olimpia>. Acesso 
em 22 de maio de 2016. 

3.2.3.4 Promoção 

A rede possui páginas no Facebook (mais de 943 mil curtidas), Twitter (mais 

de 86 mil seguidores) e Instagram (mais de 52,7 mil seguidores). As postagens 

possuem boa periodicidade e envolvem informações básicas sobre as estreias, 

filmes em cartaz e projetos especiais do cinema.  

No YouTube a marca conta com pouco mais de mil seguidores e grande parte 

das publicações é referente a opiniões dos espectadores acerca dos filmes exibidos. 

No canal também há alguns vídeos institucionais e propagandas. 
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Tabela 8 - Concorrentes do Caixa Belas Artes 

 
Fonte: Agência Zero Onze.
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4 ANÁLISE SWOT  

Para criar um planejamento de comunicação eficaz, é necessário avaliar o 

ambiente em que a marca está inserida, levando em consideração as forças e as 

fraquezas existentes no microambiente interno e as ameaças e oportunidades no 

microambiente externo e macroambiente. A partir da matriz SWOT, as estratégias e 

táticas de comunicação serão feitas com maior assertividade.  

A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma 
empresa é denominada análise SWOT (dos termos em inglês strengths, 
weaknesses, opportunities e threats). Trata-se de um meio de monitorar os 
ambientes externo e interno. (KOTLER; KELLER, 2013, p.49) 

4.1 Forças da organização 

O Caixa Belas Artes é referência quando se fala em cinema de rua. Com sua 

localização privilegiada, na Rua da Consolação próximo à Avenida Paulista, o 

cinema é um velho conhecido da população paulistana e tem uma história muito 

forte ligada à cultura e ao cinema artístico e cult.  

Uma das forças do espaço é o longo tempo em que os filmes ficam em cartaz:  

produções que trazem grande retorno financeiro e audiência para o cinema 

permanecem em exibição por mais tempo. É o caso do filme Relatos selvagens, que 

está em cartaz há mais de 1 ano. 

A estratégia de preços utilizada pelo cinema é um dos grandes atrativos para 

o público. Os preços tradicionais dos ingressos são considerados baratos, variando 

de R$ 9 a R$ 26 (incluindo meia-entrada). Os preços do Café Amelie também 

atendem às expectativas dos clientes — lá é possível encontrar a pipoca mais 

barata da região, que varia entre R$ 7 e R$ 10, dependendo do tamanho.  
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Em se tratando de comunicação, o Caixa Belas Artes tem uma forte presença 

na imprensa, com ações de relações públicas e assessoria de imprensa, para 

divulgação de eventos e parcerias.  

O espaço é um patrimônio histórico e cultural da cidade de São Paulo, 

localizado em um prédio tombado pela prefeitura, e que conta com o patrocínio 

anual da Caixa Econômica Federal de R$ 1,8 milhões. 

4.2 Fraquezas da organização 

Apesar de estar localizado em um ponto estratégico de São Paulo, na rua da 

Consolação próximo à Avenida Paulista, um dos problemas do Caixa Belas Artes é a 

segurança no local, já que o cinema não possui estacionamento interno, e o espaço 

está localizado em uma área que constantemente sofre com furtos e assaltos.  

Mesmo com boa periodicidade de postagens e interação com os usuários no 

Facebook, o Caixa Belas Artes ainda possui pouco engajamento na rede social (que 

é seu principal meio de comunicação depois do site). Além disso, com a conta do 

Instagram inativa, o cinema perde boas oportunidades no meio digital. 

Ainda sobre os canais de comunicação da marca, o cinema investe pouco em 

mídia off-line, mesmo tendo um forte trabalho de assessoria de imprensa. Há pouca 

divulgação feita em mídia imprensa e out of home. 

Projetos especiais como os programas de fidelidade, o teste de audiência e a 

locação de salas para eventos passam despercebidos, pois não há divulgação. 

A tecnologia obsoleta também é um fator negativo para o cinema, tanto 

quando se fala em formato de exibição de filmes quanto na estrutura de processos: 
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uma das principais críticas dos clientes é a falta de um totem digital de autosserviço 

para a compra e retirada de ingressos. 

A parceria com a Caixa Econômica Federal possibilita benefícios em relação 

à segurança e investimento financeiro do cinema, porém, pode ser uma fraqueza por 

conta de sua durabilidade de seis anos. Caso a parceria acabe, esses benefícios 

também poderão ser extintos, o que impactaria diretamente nos bons preços do 

cinema, por exemplo. 

Sendo uma filial única e sem previsão de projetos de expansão, o Caixa Belas 

Artes também perde oportunidades de aumento de market share75, atendendo 

melhor a demanda de público com maior comodidade. 

4.3 Ameaças do mercado 

Mesmo com a ascensão dos cinemas como meio de entretenimento em 

tempos de crise, o alto valor do dólar e o aumento da taxa de desemprego podem 

agravar fatores econômicos externos, influenciando diretamente nas opções de 

gasto do consumidor, que pode cortar despesas com cultura e lazer, por exemplo. 

Com a febre dos serviços de streaming, o acesso a filmes ou documentários 

voltados ao público cult fica mais fácil e atrativo, por poder ser assistido diretamente 

de casa, o que impacta negativamente um dos objetivos do Caixa Belas Artes, que é 

propor a experiência de assistir a um filme alternativo em um cinema de rua. A 

pirataria na região também é uma ameaça, principalmente por questões de preço, e 

mesmo que indiretamente, os filmes do tipo blockbusters e sua grande oferta de 

exibição na região também pode desviar o público dos filmes cult. 

                                            

75 Market share é o grau de participação de uma empresa em um Mercado específico em termos de 
vendas. 
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4.4 Oportunidades do mercado 

O Caixa Belas Artes possui um grande diferencial no mercado: sua 

programação diversificada. Por causa da localização privilegiada, que faz parte do 

roteiro de lazer do público alternativo e cult, é possível atrair os espectadores com 

interesse no segmento de filmes artísticos e concentrá-los no cinema. Isso também 

acontece por causa do bom preço do ingresso, se comparado aos outros cinemas 

da região voltados para esse tipo de público. 

A abertura na imprensa para divulgação de festivais e eventos realizados no 

Caixa Belas Artes é uma oportunidade de trazer mais espectadores ao cinema e de 

propagar sua imagem como exibidor de filmes artísticos e espaço de cultura para um 

número maior de pessoas. 

O Caixa Belas Artes já está inserido no ambiente digital por causa de sua 

participação no Facebook. Porém, há um potencial ainda maior para ser explorado 

pela marca no ambiente online, por causa da ascensão dos meios digitais e da 

participação do público dentro deste segmento. Trabalhar uma marca online é uma 

alternativa que pode gerar bons resultados em se tratando de custo-benefício.  

O Caixa Belas Artes participa de muitos festivais artísticos e culturais de 

cinema. Além da divulgação destes eventos na imprensa — e, consequentemente, 

do espaço —, esses festivais de cinema podem se tornar um atrativo para o público 

que ainda não conhece o espaço. 

As recomendações feitas por formadores de opinião sobre o Caixa Belas 

Artes têm grande alcance e pode gerar um retorno positivo ao atrair novos 

consumidores e gerar um buzz para o espaço, especialmente nas redes sociais. 
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Uma grande oportunidade para o cinema é o investimento em ações de 

parceria e co-branding76, visto que a união de marcas ou serviços especializados 

distintos podem agregar valor na entrega de experiência ao cliente, além de gerar 

um buzz e atrativo para ocasiões especiais (como eventos) ou parcerias de longa 

data.  

                                            

76 Co-branding é o nome dado a parcerias entre marcas para a divulgação conjunta de um produto ou 
serviço associado. 
 



157 

   

 

 

Tabela 9 - Análise SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Referência em cinema 
artístico e de rua; 
 
Visibilidade na imprensa / forte 
trabalho de assessoria; 
 
Localização privilegiada 
(próximo a duas linhas do 
metrô, pontos e corredores de 
ônibus); 
 
Filmes em cartaz por período 
prolongado; 
 
Valores acessíveis (ingressos 
e Café Amelie); 
 
Parcerias com a Caixa 
Econômica Federal, Prefeitura 
de São Paulo e Governo 
Federal. 

Segurança; 
 
Falta de engajamento nas 
redes sociais; 
 
Pouco trabalho de divulgação 
dos projetos especiais do 
cinema; 
 
Tecnologia de exibição 
obsoleta (não possui salas 3D 
ou IMAX, por exemplo); 
 
Falta de investimento na 
estrutura dos processos; 
 
Durabilidade da parceria com 
a Caixa; 
 
Pouco trabalho de divulgação 
em mídia off-line; 
 
Filial única. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Abertura com a imprensa; 
 
Ascensão do marketing digital; 
 
Diversificação do mercado de 
exibição; 
 
Festivais de cinema; 
 
Recomendação por 
formadores de opinião; 
 
Novos públicos; 
 
Parcerias e oportunidade de 
co-branding. 

Concorrência com 
blocksbusters (indireta); 
 
Crise econômica; 
 
Concorrência com streamings; 
 
Pirataria na região próxima ao 
cinema (Rua da Consolação/ 
Rua Augusta/ Avenida 
Paulista). 

Fonte: Agência Zero Onze. 
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5 PESQUISA DE MARKETING 

A pesquisa de marketing tem como objetivo a investigação aprofundada 

acerca do tema ou cliente trabalhados e, a partir de instrumentos de coleta de 

dados, colabora diretamente na definição dos problemas de marketing e de 

comunicação.  

Esgotadas todas as possibilidades de obter informações com o cliente [...] e 
por meio de fontes secundárias, é o momento de fazer um check list de 
todos os itens de seu briefing, para verificar, mais claramente, quais 
precisam ser aprofundados [...] (PAIVA, 2016, p.16) 

Foram realizadas pesquisas presencial e online, com fãs de cinema de rua e 

fãs do Caixa Belas Artes. A partir dos resultados alcançados, foi possível identificar 

uma falha de posicionamento do Caixa Belas Artes, que precisa ser visto pelas 

pessoas como um espaço cultural além de um cinema. 

As pesquisas mostraram que os clientes do cinema têm um grande carinho 

pelo espaço porque ele é um importante personagem na história de São Paulo e na 

vida das pessoas. Elas preferem o Caixa Belas Artes porque tem uma programação 

diferenciada que foge dos filmes blockbusters. Ainda assim, muitos clientes não 

conhecem os programas de fidelidade e não ficam sabendo das novidades do 

cinema com tanta frequência; essas informações mostram que há uma falha na 

propaganda do espaço. 

Entre os fãs de cinemas de rua, descobriu-se que o preço do Caixa Belas 

Artes é um fator decisivo para que escolham outros espaços. Essas pessoas não 

possuem o apego emocional com o cinema que os fãs possuem.   
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5.1 Análise 

5.1.1 Pesquisa online 

Foram aplicados dois modelos de pesquisa diferentes, ambos para pessoas 

que residem em São Paulo: um modelo voltado para frequentadores de outros 

cinemas de rua (41% dos entrevistados), e outro para os frequentadores do Caixa 

Belas Artes (59%). 

5.1.1.1 Pesquisa para não frequentadores do Caixa Belas Artes 

Com o resultado do questionário para não frequentadores, foi possível 

descobrir que o Espaço Itaú de Cinema (44%) e o Cinesesc (23%) são os dois 

cinemas mais frequentados pelo público. Esses clientes conheceram os cinemas 

pela internet (redes sociais, blogs e notícias [61%]), ou por indicação de amigos 

(33%) 
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Gráfico 10 - Quais cinemas de rua frequentam? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 
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Gráfico 11 - Como conheceu o cinema? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

Os entrevistados justificaram essa preferência devido ao espaço físico (33%), 

programação (26%) e localização (26%). Ao serem questionados sobre o Caixa 

Belas Artes, 56% disseram que conhecem o cinema mas não frequentam; dentre 

estes, 40% não frequentam por causa dos preços dos ingressos — ainda assim, 

segundo os dados apresentados na análise dos concorrentes, o Caixa Belas Artes é 

o cinema com melhores preços de ingressos (com exceção do CineSesc e da 

Cinemateca Brasileira, que possuem sessões gratuitas). 
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Gráfico 12 - O que mais gosta no cinema de rua que frequenta? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 
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Gráfico 13 - O que impede de frequentar o Caixa Belas Artes? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

5.1.1.2 Pesquisa para frequentadores do Caixa Belas Artes 

Entre os frequentadores do cinema, 49% disseram que conheceram o cinema 

por indicação de amigos e 39% pela internet (redes sociais, blogs ou notícias). Entre 

as atividades propostas pelo cinema, as preferidas do públicos são as mostras e 

festivais (36%) e o Noitão (21%); 26% dos entrevistados nunca participaram de 

nenhuma atividade exclusiva do Caixa Belas Artes.  
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Gráfico 14 - Como conheceu o cinema? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 
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Gráfico 15 - De quais propostas do cinema já participou? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

Os clientes do cinema informaram ter visto propagandas do cinema nas redes 

sociais (38%), sites e blogs (31%) e em jornais revistas e guias (13%). Quanto à 

preferência pelo cinema, 23% escolhem o Caixa Belas Artes pelo espaço, 21% pela 

programação e 20% pela localização. Os programas de fidelidade do Caixa Belas 

Artes são desconhecidos por 88% dos frequentadores. 
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Gráfico 16 - Onde já viu propagandas ou informações sobre o Caixa Belas Artes? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 
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Gráfico 17 - O que o faz escolher o Caixa Belas Artes a outro cinema? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

55% dos clientes afirmam ter criado uma relação de carinho com o cinema ao 

longo do tempo por causa da programação especial (31%), pela importância 

cultural/social, pelo espaço e localização (24%) e por questões pessoais, como 

relacionamentos e momentos importantes vividos dentro do cinema (21%).  
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Gráfico 18 - Qual a razão pela qual você tem carinho pelo Caixa Belas Artes? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

5.1.2 Pesquisa off-line 

Foram 81 respostas coletadas na pesquisa presencial no cinema. Dessa 

amostra, 33% conheceram o cinema por indicação de outra pessoa e 16% estavam 

passando em frente ao Caixa Belas Artes, decidiram entrar no cinema e acabaram 

virando clientes.  
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Gráfico 19 - Como conheceu o Caixa Belas Artes? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

34% dos entrevistados já viram propagandas ou informações do cinema em 

redes sociais e 20% em sites ou blogs – esses dados reforçam que o meio digital é o 

mais forte para a divulgação do cinema. O Caixa Belas Artes é preferido do público 

por causa de sua programação (37%) e sua localização (27%).  
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Gráfico 20 - Onde já viu propagandas do cinema? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

Gráfico 21 - Por que prefere o Caixa Belas Artes? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

23% 

20% 
34% 

8% 
15% 

Jornais, guias e revistas Sites e blogs
Redes sociais Espaços públicos
Nenhum lugar

27% 

16% 
37% 

13% 
7% 

Localização Espaço físico Programação Preços Eventos especiais



171 

   

 

 

Os entrevistados disseram que têm uma relação de carinho com o espaço 

(74%) por causa de sua importância cultural e social (40%) e por causa de 

momentos especiais que viveram dentro do cinema (17%). Apesar do grande 

carinho do público, 81% dos entrevistados não conhecem os programas de 

fidelidade do cinema. 

Gráfico 22 - Por que o Caixa Belas Artes é importante para você? 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela agência Zero Onze. 

5.2 Recomendações 

As pesquisas realizadas permitiram aprofundar conhecimentos sobre o 

comportamento do consumidor de cinema artístico, seja cliente do Caixa Belas Artes 

ou não. É um público muito presente nas redes sociais e que busca experiências e 

atendimento diferenciados, que façam valer a pena a ida até o cinema ou espaço 

cultural. Os clientes do Caixa Belas Artes diferenciam-se pelo consumo de jornais e 

revistas, que podem ser veículos eficazes na divulgação do espaço. 
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 Com as respostas dos entrevistados foi possível identificar uma oportunidade 

de divulgação com foco em apelo emocional, ligado à história do cinema, já que 

grande parte dos entrevistados disse possuir uma relação pessoal e de carinho com 

o cinema. Além disso, a maioria dos clientes disseram não conhecer os programas 

de fidelidade disponíveis; eles podem ser melhor explorados na campanha. 

Dessa forma, o planejamento de campanha deve focar as principais 

estratégias no P de promoção associado ao marketing cultural, para que o cinema 

possa aumentar o seu share of mind e ser associado à cultura, como deve ser. 

6 INTERPRETAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

O Caixa Belas Artes é um patrimônio histórico e cultural da cidade de São 

Paulo. Mais do que apenas um cinema, visa ser um espaço de referência cultural 

ligado ao cinema artístico e à sétima arte de uma maneira geral.  

A marca “Caixa Belas Artes” tem potencial para se tornar uma lovemark77 de 

sucesso por diversas razões: é um dos mais prestigiados cinemas de rua e de cunho 

altamente artístico da cidade de São Paulo; faz parte da história dos fãs e 

frequentadores, que promoveram o Movimento Cine Belas Artes em 2011, 

amplamente repercutido e o grande motivador da reabertura do espaço, e destaca-

se pela experiência de consumo exclusiva com os festivais, eventos, testes de 

audiência e o Noitão.  

Ainda assim, o Caixa Belas Artes permanece reconhecido apenas como um 

simples cinema de rua, ou seja, o público geral não o reconhece como um espaço 

                                            

77 Lovemarks são marcas envolventes que constróem relacionamentos com seus consumidores por 
através de maneiras surpreendentes, como o mistério, a sensualidade e a intimidade. Fonte: 
ROBERTS, Kevin. Lovemarks – o futuro além das marcas. São Paulo: M. Books, 2005. 
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disseminador de cultura com características de lovemark: o público não sabe, então, 

que o Caixa Belas Artes trabalha para efetivar um relacionamento fiel e duradouro e 

tornar-se a opção de escolha número um em se tratando de cinemas artísticos. 

Desenvolver estratégias de propaganda em mídias off-line e aprimorar o 

contato da marca com o consumidor em mídias online são maneiras de divulgar 

melhor o cinema e se posicionamento artístico e sanar duas fraquezas identificadas 

na SWOT. Além disso, para engajar ainda mais os clientes do cinema e transformá-

los em evangelizadores da marca, pode-se trabalhar com estratégias de marketing 

de experiência e de relacionamento. 

7 OBJETIVO E ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

O Caixa Belas Artes é um dos cinemas de rua mais tradicionais de São Paulo 

e carrega consigo uma história construída principalmente sobre as idas e vindas do 

espaço: o cinema tornou-se um personagem da cidade e querido do público 

frequentador. 

Ainda que o espaço seja referência em cinemas de rua de São Paulo, o 

público fidelizado não é tão grande quanto poderia ser. O principal problema de 

marketing da marca está relacionado à sua promoção e divulgação enquanto espaço 

propagador de cultura e diferenciado dos demais cinemas de rua da cidade. 

As principais falhas na promoção do cinema ocorrem devido à baixa 

exposição no meio digital e a fraca divulgação dos programas de fidelidade e 

serviços gerais do cinema, como sessões especiais em festivais, testes de audiência 

e programação do Noitão, por exemplo. 
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O objetivo de marketing da campanha é aumentar o faturamento mensal da 

empresa em 15% dentro de 1 ano, de R$ 4.285.656,14 para R$ 4.985.656,14. Para 

o ambiente online, o objetivo é aumentar o engajamento dos consumidores com a 

marca. A campanha será direcionada ao público-alvo do cinema (classes B e C, 

ambos os sexos, de 20 a 55 anos, fãs de arte e cinema alternativo) e espera-se que 

pessoas pertencentes a um grupo de consumidores diferente sejam impactadas e 

atraídas pelas ações em mídia massiva, para que o cinema seja capaz de 

prospectar novos clientes. 

Após definir os objetivos de marketing, é necessário elaborar estratégias que 

atuem a partir da comunicação integrada de marketing, capazes de atender às 

necessidades da marca identificadas pela agência. 

As estratégias definidas a partir dos objetivos de marketing envolvem o P de 

promoção do marketing de serviços. Será aprimorada a divulgação dos serviços e 

diferenciais do Caixa Belas Artes em meios de comunicação massivos (jornais, 

revistas e mobiliário urbano) e ações de merchandising no ponto de venda (PDV), e 

reforçar a presença da marca no meio digital, com produção de conteúdo para as 

redes sociais, ações de SEO, posts patrocinados, sorteios e ações de marketing de 

experiência (workshops e eventos). 

Foram identificados também alguns problemas no P de physical evidences: os 

frequentadores do cinema sentem falta de totens de autoatendimento para comprar 

os ingressos, e falta investimento para a melhoria da infraestrutura do cinema de 

uma maneira geral. Esses pontos não serão abordados ou tratados no planejamento 

de campanha que será apresentado. 
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8 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

As estratégias de comunicação são determinadas para “atingir o público-alvo, 

de modo a evidenciar as características dos produtos ou serviços anunciados e 

seduzi-lo ao processo de compra” (PAIVA, 2016, p.71). É necessário que haja uma 

campanha completa, capaz de resolver os problemas de comunicação e de 

marketing e atingir o seu objetivo principal. 

8.1 Problema de comunicação 

O público geral identifica o Caixa Belas Artes apenas como um cinema de 

rua, e não como um espaço de propagação cultural; os clientes do cinema possuem 

uma relação de carinho com o espaço, mas ainda assim não são evangelizadores 

da marca. Pode-se concluir que o trabalho de comunicação da marca e seus valores 

é pouco eficaz, uma vez que não se destaca dos outros cinemas de rua e que não é 

considerada uma lovemark pelos seus consumidores, mesmo tendo potencial para 

tal. 

8.2 Objetivos de comunicação 

O planejamento de campanha tem como objetivo propagar os valores e o 

posicionamento do Caixa Belas Artes, de modo que se torne possível diferenciá-lo 

dos outros cinemas de rua da cidade por seu carinho com a cultura de uma maneira 

geral. Assim, o público desenvolverá cada vez mais um relacionamento de 

proximidade com o espaço, que assumirá a posição de lovemark para quem gosta 

de cinema cult/alternativo. 

Além disso, será mostrada a importância que o cinema tem para a cidade de 

São Paulo, sendo um local propagador de cultura, e para seus frequentadores, que 

vivenciaram momentos marcantes com a marca. 
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8.3 Público-alvo da comunicação 

O público-alvo da comunicação é composto por jovens adultos e adultos de 

20 a 55 anos, de ambos os sexos e, majoritariamente, das classes sociais B e C, 

residentes na cidade de São Paulo e que são frequentadores e não frequentadores 

do Caixa Belas Artes. As pesquisas feitas pela agência Zero Onze e pelo Caixa 

Belas Artes identificaram esse público como o maior frequentador do espaço: alguns 

já conheciam o cinema antes de seu último fechamento, e outros conheceram por 

causa das mobilizações para o seu retorno, em 2011. 

São pessoas que gostam de filmes alternativos às propostas blockbusters. 

Não se trata apenas de assistir a um filme no cinema, mas também sobre a 

experiência de ir a um espaço de exibição diferenciado e artístico. É um público 

engajado e bem informado, que está presente nas redes sociais e fica conectado 

grande parte do dia.  

Segundo dados do Instituto Ipsos Marplan de 201478, 50% do público-alvo 

tem alto grau de interesse em cinema. 

8.4 Estratégias da comunicação 

Serão desenvolvidas estratégias com propaganda para mídia impressa, digital 

e out of home, com o objetivo de alcançar o público-alvo do Caixa Belas Artes e 

melhorar o posicionamento do cinema enquanto espaço cultural e personagem da 

cidade de São Paulo. 

A partir do mesmo conceito criativo e linha de comunicação do comercial da 

campanha, que será veiculado no próprio espaço do cinema (antes dos filmes e nos 

                                            

78 Dados extraídos do programa TomMicro com base em pesquisa do instituto Ipsos Marplan 
realizada em 2014. São informações segmentadas com base no público-alvo do cinema. 
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televisores do andar superior), e também nas redes sociais da marca, serão feitas 

peças para veículos impressos e mobiliário urbano para a cidade de São Paulo.  

A campanha terá um apelo emocional e todas as estratégias serão 

desenvolvidas a partir de táticas que envolvam o público no universo do Caixa Belas 

Artes e proporcione uma experiência única de marca. A campanha “50 anos de 

Caixa Belas Artes” será veiculada em 2017, com uma fase intitulada “Aniversário do 

Caixa Belas Artes”: nessa fase, serão dois meses de estratégias de propaganda, 

marketing de experiência e de relacionamento voltadas para o aniversário do nome 

do cinema.  

Na gestão de comunicação, as estratégias são utilizadas para definir quais 

tipos de ações serão feitas pela marca e em quais situações utilizá-las, tudo por 

meio de pesquisas de mercado que possibilitam diminuir as chances de erro e 

aumentar as oportunidades da empresa. 

No caso específico da gestão da comunicação, o termo “estratégia” será 
entendido como ações planejadas e executadas com base nas análises 
ambiental interna e externa, nos pontos fortes e fracos da organização, nas 
ameaças e oportunidades do mercado, no diagnóstico de comunicação, nos 
públicos envolvidos, nos objetivos de comunicação determinados e nos 
posicionamentos estratégicos e específico da gestão da comunicação. 
(LUPETTI, 2014, p.95) 

 
Com base nos objetivos propostos para o cinema Caixa Belas Artes, as 

estratégias de comunicação utilizadas, para um melhor relacionamento com os 

clientes, serão: 
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8.4.1 Propaganda 

A propaganda é a técnica de divulgação que permite passar aos 

consumidores todas as informações sobre determinada marca, produto ou serviço, 

possibilitando atingir a maior quantidade possível de pessoas. 

Para o Caixa Belas Artes, a propaganda será utilizada para divulgar a imagem 

do cinema, com chances de aumentar a lembrança da marca na mente dos 

consumidores. 

A propaganda tem como função principal informar benefícios, 
características e atributos; utilizada invariavelmente nos lançamentos de 
produtos e na divulgação de eventos, tornando a marca conhecida e 
sugerindo a ação de compra por parte do consumidor. (LUPETTI, 2014, 
p.19.) 

8.4.2 Sampling 

Sampling é o termo utilizado para denominar o envio ou distribuição de 

materiais da marca de forma gratuita, o que possibilita que a empresa tenha maior 

visibilidade perante os consumidores. Nessa campanha, o sampling será distribuído 

em restaurantes parceiros do cinema. 

8.4.3 Marketing cultural 

O marketing cultural está presente no investimento de uma empresa, de 

alguma forma, em cultura, usando isso como um canal para propagar sua marca ou 

seus produtos. Ou seja, ao colocar produtos ou serviços no mercado, a empresa 

está investindo em marketing cultural. 

A promoção ou divulgação das ações culturais, por meio de eventos, shows, 
mostras, bienais, criação de produtos culturais, entre outros, realizados com 
patrocínios, apoios, parcerias com ONGs, ou a criação de fundações e 
entidades de diversos tipos por parte da iniciativa privada não significa 
necessariamente que se esteja fazendo marketing cultural. (YANAZE, 2011, 
p. 628) 
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8.4.4 Marketing de experiência 

O marketing de experiência utiliza ações que envolvem emoção na 

experiência, como uma forma de engajar, fidelizar e conquistar os clientes. Trata-se 

de uma forma de facilitar o vínculo entre cliente e marca. 

Para Covaleski (2014, p.225), ele é chamado de marketing experimental e 

tem como principal estratégia ir além da criação de uma identidade, e conter uma 

relação entre consumidor e anunciante com relações sensoriais. Ele apresenta 

quatro características básicas: “foco nas experiências dos consumidores, o consumo 

como uma experiência holística, os consumidores como seres racionais e 

emocionais e as estratégias comunicacionais híbridas. ” 

8.4.5 Marketing de relacionamento 

O marketing de relacionamento tem como objetivo criar uma relação de 

fidelidade com os consumidores, despertando neles a paixão pela marca. Sendo 

assim, será utilizado para estreitar a relação entre o Caixa Belas e seus clientes por 

meio de campanhas e ações que serão realizadas, a fim de, também, criar laços 

afetivos com o público-alvo. 

O capital de relacionamento é a soma do conhecimento, experiência e 
confiança de que a empresa desfruta perante os clientes, empregados, 
fornecedores e parceiros de distribuição. (KOTLER, 2003, p. 133) 

8.4.6 Marketing digital 

O marketing digital é uma maneira de se comunicar com os consumidores da 

marca de forma segmentada e direta, e possibilita impactar o público-alvo desejado 

de forma rápida e eficaz. Em um mundo com muitas pessoas conectadas a 

presença no ambiente online é uma necessidade, pois a internet pode influenciar o 

consumidor no momento da decisão de compra. De acordo com Cláudio Torres 
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(2013, p.61) no planejamento de marketing é fundamental incluir a internet, pois ela 

permite uma gama maior de recursos disponíveis. Ele ainda afirma que:  

A internet se tornou um ambiente que afeta o marketing de sua empresa de 
diversas formas, seja na comunicação corporativa seja na publicidade, e 
continuará afetando o marketing mesmo que você não invista um centavo 
nela. Ao contrário da mídia tradicional, em que o controle é dos grupos 
empresariais, na internet o controle é do consumidor. Assim, mesmo que 
você não participe dela, seus consumidores estarão lá, falando sobre seus 
produtos e serviços, comparando sua empresa com as do concorrente, e, 
finalmente, buscando formas de se relacionar com sua marca. (TORRES, 
2013, p.61) 

Assim, as mídias digitais serão o principal ambiente onde as peças da 

campanha serão divulgadas, reforçando o posicionamento do Caixa Belas Artes 

diante de seus consumidores e do público de cinemas de rua. Será feita uma 

reformulação das táticas já utilizadas pelo cinema, para que esse objetivo seja 

alcançado.   

8.4.7 Merchandising 

O merchandising será utilizado para proporcionar uma experiência de marca 

para os clientes e melhorar a interação entre o Caixa Belas Artes e seus 

frequentadores.   

8.4.8 Assessoria de imprensa 

A assessoria de imprensa é a fonte entre a marca e os veículos de 

comunicação em geral; com uma boa equipe de assessores, há chances da 

empresa conquistar uma visibilidade positiva e consequentemente se fortalecer. 

A assessoria de imprensa é uma ferramenta que contribui para a formação 
da imagem da organização, seja pela divulgação de sua marca, pelos fatos 
nela ocorridos, ou, ainda, pela opinião emitida por seus diretores em 
qualquer campo de atividade. (LUPETTI, 2014, p.14)  
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A assessoria de imprensa servirá para reforçar a imagem do Caixa Belas 

Artes em sites parceiros e especializados em cultura e cinema, utilizando a 

divulgação desses veículos para informar ao público eventos e ações que serão 

feitas pela marca. 

8.5 Plano de ação e táticas de comunicação 

8.5.1 Propaganda 

8.5.1.1 Vídeo institucional “A sua história está aqui” 

Será criado um vídeo institucional com o tema “A sua história está aqui”, em 

comemoração aos 50 anos da marca Caixa Belas Artes, com o objetivo de mostrar 

para o público que o cinema é um ponto cultural da cidade de São Paulo e que fez e 

ainda faz parte da vida de muitas pessoas. 

Com duração de 30 segundos, o vídeo apresentará o Caixa Belas Artes 

personificado e contará histórias que aconteceram no local ao longo dos anos, e que 

têm um significado especial para as pessoas que as vivenciaram. Com a proposta 

desse vídeo, a lembrança de marca na memória de seus clientes será reforçada e 

poderá atrair frequentadores de outros cinemas de rua que ainda não são clientes 

do Caixa Belas Artes. 

O vídeo terá um desdobramento de seu conteúdo e serão produzidos outros 

materiais de propaganda com as fotos referentes a ele.  

O vídeo será exibido antes de todas as sessões no cinema, e nos televisores 

do andar superior, além de aparecer no hotsite da campanha. 
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8.5.1.2 Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes 

O desdobramento da campanha mostrará cenas do cotidiano presenciadas 

pelo Caixa Belas Artes. Essas histórias expostas com algumas frases ditas no vídeo 

de comemoração aos 50 anos do cinema. Além disso, o tom que será usado nas 

frases será a personificação do cinema.   

Além da campanha ser divulgada por meio de mídia out of home (pontos de 

ônibus e metrô), também será divulgada por posts patrocinados no Facebook e 

Instagram, anúncio no Metro Jornal, Veja São Paulo e no hotsite da campanha. 

8.5.1.3 Cartazes estilo lambe-lambe 

O lambe-lambe é uma técnica com influência nos grafites de rua, na qual 

utiliza cartazes colados em locais públicos como intervenção urbana, além de 

representarem vestígios do passado em algo novo, ao pensar nesse significado as 

artes em lambe-lambe são uma proposta que tem tudo a ver com o Caixa Belas 

Artes, por ainda carregar histórias de muitos anos nos dias de hoje. 

Os cartazes com as características do lambe-lambe serão adaptados para o 

uso em mobiliários urbano de metrô e pontos de ônibus ao longo da Avenida 

Paulista, prioritariamente próximos aos concorrentes do Caixa Belas Artes e em 

posts no Instagram e Facebook. 

8.5.1.4 Out of home 

A mídia out of home é um veículo alternativo no qual as empresas investem 

para um impacto maior com seu público. Com o mundo mais tecnológico do que 

nunca e as pessoas com menos tempo para si, é necessário pensar em um tipo de 

publicidade que “acompanhe” o consumidor entre os caminhos que ele faz durante o 

dia.  
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O out of home será utilizado para impactar os clientes e não clientes do Caixa 

Belas Artes, com isso, possibilitando a chance do aumento de seu share of mind.  

As ações dos 50 anos de cartazes em lambe-lambe e a Semana do 

backstage serão divulgadas inteiramente nas estações de metrô Paraíso, Brigadeiro, 

Trianon-MASP, Consolação, Clínicas, Sumaré, e Vila Madalena da linha 2-verde do 

metrô e nas estações Paulista, Fradique Coutinho e Faria Lima, da linha 4-amarela e 

em alguns pontos de ônibus espalhados pela Avenida Paulista, prioritariamente 

próximos aos concorrentes do Caixa Belas Artes.    

O Noitão também será divulgado em pontos de ônibus espalhados pela 

Avenida Paulista. 

8.5.1.5 Mídia impressa  

A mídia impressa é um meio de comunicação clássico dado por materiais 

impressos. É um recurso utilizado na publicidade que se mantém através dos anos. 

As divulgações em mídia impressa do Caixa Belas Artes serão feitas no Metro 

Jornal para os 50 anos do cinema e o Noitão, e na revista Veja São Paulo para o 

aniversário. 

8.5.1.6 Divulgação do Noitão 

O Noitão é um evento criado pelo Caixa Belas Artes e que é realizado toda 

última sexta-feira de cada mês, para homenagear os principais nomes do cinema, 

como diretores, atores e atrizes. São disponibilizadas três salas com filmes do 

homenageado ou que os inspirou, exibidos ao longo da noite. 
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A divulgação será feita no Metro Jornal, nos pontos de ônibus espalhados 

pela Avenida Paulista e nas redes sociais da marca. 

8.5.2 Sampling 

8.5.2.1 Bolachas de chopp e jogo americano 

Serão distribuídos nos bares e restaurantes parceiros próximos ao Caixa 

Belas Artes (Riviera, Sujinho, Igrejinha, Violeta [Unidade Augusta], Bella Augusta e 

Ibotirama) bolachas de chopp e jogos americanos para serem usados nesses locais. 

O objetivo é lembrar as pessoas que frequentam esses estabelecimentos de um dos 

cinemas de rua mais populares da cidade de São Paulo. 

As bolachas de chopp contarão com uma arte fazendo referência à pipoca de 

cinema e bebida, com a frase “harmonia entre cerveja e pipoca”, e no verso a 

assinatura da campanha dos 50 anos de Caixa Belas Artes. O jogo americano tem 

um formato que lembra uma claquete de cinema e um layout sóbrio, que pode 

chamar a atenção pela elegância. 

8.5.3 Marketing cultural 

8.5.3.1 Exposição – Dia Mundial do Cinema 

Com o objetivo de mostrar ao paulistano a essência cultural do Caixa Belas 

Artes, serão colocados alguns banners nos postes da ciclofaixa da Avenida Paulista, 

para retratar pôsteres de filmes clássicos consagrados, com a frase “5 de novembro. 

Dia mundial do cinema”, para transmitir ao público a homenagem do Caixa Belas 

Artes à história do cinema. 

Os banners serão adaptados para a utilização na mídia out of home nas 

estações de metrô Paraíso, Brigadeiro, Trianon-MASP, Consolação, Clínicas, 

Sumaré, e Vila Madalena da linha 2-verde e nas estações Paulista, Fradique 
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Coutinho e Faria Lima da linha 4-amarela e em posts patrocinados no Facebook e 

Instagram. 

8.5.4 Marketing de experiência 

8.5.4.1 Evento de comemoração dos 50 anos do Caixa Belas Artes 

No mês de julho o Caixa Belas Artes sediará um evento em comemoração 

aos seus 50 anos, que contará com a presença dos assinantes de seus programas 

de fidelidade, pessoas influentes do mundo cinematográfico, críticos de cinema e 

alguns clientes que comprarem os ingressos especiais da sessão que ocorrerá no 

evento. 

Nesse evento, além do coquetel para os convidados, acontecerá uma 

reexibição do filme Medos privados em lugares públicos, que foi a última exibição do 

Caixa Belas Artes antes do seu fechamento em 2011.  

Os assinantes do programa de fidelidade receberão um convite digital para 

participarem do evento por meio de um e-mail que disponibilizará informações para 

a confirmação de sua presença. 

Os demais clientes terão a possibilidade de comprar o ingresso para essa 

sessão especial pela internet ou nas bilheterias, com direito a participar do coquetel 

de comemoração. Serão disponibilizados 195 ingressos para compra. 

A exibição do filme ocorrerá na sala Villa-Lobos e empresa encarregada de 

organizar o coquetel desse evento será o buffet Pan Del Cielo. 

O evento será divulgado por meio de posts patrocinados com segmentação 

adequada nas redes sociais Facebook e Instagram. Também será divulgado em 
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banners no site do Caixa Belas Artes e no Adoro Cinema, além de releases para os 

principais veículos de comunicação relacionados à cultura. 

8.5.4.1.1 Detalhamento do evento 

• Nome do evento: Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes. 

• Público: 100 assinantes do programa de fidelidade e 195 compradores dos 

ingressos para a sessão especial do dia. 

• Data sugerida: sexta-feira, 14 de julho de 2017. 

• Horário: das 19h às 23h. 

• Local: Caixa Belas Artes. 

• Serviços de sala: buffet completo (lista em anexo), champagne, vinho, sucos, 

refrigerantes e água durante o período do evento. 

• Endereço: Rua da Consolação, 2.423 – Consolação, São Paulo – SP. 

• Investimento: R$ 13.275,00. 

• Atividades: abertura, exibição do filme e coquetel. 

8.5.4.1.2 Agenda 

A programação do evento será divulgada com um mês de antecedência, por 

meio do convite online por e-mail. 

8.5.4.1.3 Programação 

• 19:00 às 19:30 – Abertura com André Sturm (proprietário do Caixa Belas 

Artes); 

• 19:30 às 21:35 – Início da sessão especial com o filme Medos privados em 

lugares públicos; 

• 21:45 às 23:00 – Coquetel. 
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8.5.4.2 Semana do backstage 

Ao pensar na importância que a arte tem para o cinema, o Caixa Belas Artes 

promoverá uma série de palestras entre os dias 02 e 04 de outubro com o tema 

Semana do backstage, com o intuito de passar para os clientes participantes a 

essência da cultura cinematográfica por trás dos filmes.  

A participação se dará mediante inscrição e pagamento de uma taxa no valor 

de R$ 20,00 para o ingresso diário e R$ 50,00 para o ingresso válido para os três 

dias de palestras. 

A Semana do backstage será divulgada no evento de comemoração dos 50 

anos do Caixa Belas Artes, posts patrocinados no Facebook e Instagram, out of 

home nas estações de metrô Paraíso, Brigadeiro, Trianon-MASP, Consolação, 

Clínicas, Sumaré, e Vila Madalena da linha 2-verde do metrô e nas estações 

Paulista, Fradique Coutinho e Faria Lima da linha 4-amarela do metrô, e em alguns 

pontos de ônibus espalhados pela Avenida Paulista, prioritariamente próximos aos 

concorrentes do Caixa Belas Artes e em faculdades de comunicação e cinema, além 

de releases para os principais veículos de comunicação relacionados à cultura. 

Serão realizadas três palestras com duração de uma hora cada, que serão: 

8.5.4.2.1 Palestra sobre críticas de filmes 

Com o intuito de passar aos clientes participantes o processo de crítica de um 

filme, incluindo cenários, trilha sonora e roteiro, a primeira palestra será sobre como 

é realizada a crítica cinematográfica e quais são as partes que a envolvem, 

ministrada pelo crítico Rubens Ewald Filho. 

8.5.4.2.2 Palestra sobre roteiros de filmes 
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A segunda palestra terá como objetivo mostrar aos participantes a 

importância de um roteiro bem escrito e seus detalhes, e será ministrada pelo 

roteirista Bráulio Mantovani. 

8.5.4.2.3 Palestra sobre a importância do cinema cult 

A terceira e última palestra será dada por André Sturm, proprietário do Caixa 

Belas Artes, que vai mediar um debate sobre a importância do cinema cult para o 

universo cinematográfico. 

8.5.5 Marketing de relacionamento 

8.5.5.1 Programa de Fidelidade Caixa Belas Artes 

O Caixa Belas Artes possui três programas de fidelidade para seus clientes: a 

Assinatura Caixa Belas Artes, Cinéfilo Belas Artes e Sócio Belas Artes. 

A Assinatura Caixa Belas Artes custa R$ 130,00 e disponibiliza para o cliente 

um lote com dez ingressos para assistir qualquer filme, em qualquer horário, pelo 

período de um ano. O assinante pode levar um acompanhante para a sessão, que 

tem o ingresso descontado do lote inicial, e oferece uma cortesia para qualquer filme 

da sessão extra aos sábados após às 22 horas. 

O Cinéfilo Belas Artes tem o valor de R$ 800,00 por ano e proporciona ao 

cliente a entrada franca em qualquer filme uma vez por semana, prioridade em 

compras de ingressos antecipada, além de participar da festa anual dos Cinéfilos, 

que conta com todos os assinantes dessa modalidade. 

O último plano é o Sócio Belas Artes, que custa R$ 3.000,00 por ano, e 

permite que o assinante tenha uma poltrona personalizada com o seu nome e 

entrada franca em um filme de sua escolha diariamente, com direito a 
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acompanhante. Além disso, possibilita também a compra antecipada de ingressos e 

a entrada na festa anual dos Sócios.  

Todos os planos do programa de fidelidade serão divulgados por meio de 

posts patrocinados no Facebook e nos versos dos ingressos regulares. 

8.5.5.2 Newsletter 

A newsletter será utilizado para informar aos clientes do Caixa Belas Artes 

sobre os eventos que ocorrerão no espaço do cinema. 

Todos os clientes adimplentes nos programa de fidelidade receberão um 

comunicado sobre o evento de comemoração dos 50 anos do Caixa Belas Artes, 

com o convite para comparecer no dia e data marcados e informações de como 

confirmar sua presença. Para os clientes que ainda não fazem parte de nenhuma 

modalidade de fidelidade serão enviadas informações sobre os programas e como 

fazer para adquiri-los.  

8.5.5.3 Sorteio de ingressos 

Como parte da ação para estreitar o relacionamento com os clientes do Caixa 

Belas Artes, serão feitos sorteios online de ingressos mediante promoções nas 

principais redes sociais do cinema, o Facebook e Instagram. 

8.5.6 Marketing Digital 

As ações planejadas para o ambiente digital têm como objetivo aperfeiçoar as 

plataformas que o Caixa Belas Artes possui e aumentar a taxa de engajamento com 

seus clientes, por meio das redes sociais e de seu hotsite. 
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8.5.6.1 SEO 

Search Engine Optimization ou otimização para motores de pesquisa é o 

conjunto de estratégias responsável por otimizar o posicionamento de sites em 

motores de busca, como o Google, por exemplo. Por meio do cadastro de palavras-

chave relacionadas ao universo da empresa e mediante investimento, o site da 

empresa ficará melhor posicionado nos resultados orgânicos desses motores de 

busca. No caso do Caixa Belas Artes, palavras-chave como "cinema de rua", 

"cinema cult" e "cinema artístico" serão cadastradas para que o Google exiba o link 

do site do cinema no topo de resultados orgânicos da busca. 

8.5.6.2 Presença no ambiente digital (posts orgânicos e patrocinados) 

Os posts patrocinados permitem segmentar de uma forma mais assertiva o 

público que será atingido pelo conteúdo gerado da marca possibilitando, dessa 

forma, um maior engajamento com seus clientes. 

Esse tipo de publicidade será utilizada no Facebook e Instagram do Caixa 

Belas Artes com segmentação adequada para impactar os clientes do cinema e de 

cinemas de rua. Nesses posts, serão divulgadas as peças com fotos do vídeo 

institucional, o evento em comemoração aos 50 anos de Caixa Belas Artes, os 

cartazes no estilo lambe-lambe, a Semana do backstage, estreias da semana, 

eventos como o Noitão e os programas de fidelidade do cinema. 

Os posts orgânicos são uma forma de manter um canal direto de 

comunicação com o consumidor. Por não necessitar de investimento em mídia, 

esses tipos de posts podem ser regulares, aproximando o cinema de seu público e 

mantendo-o informado sobre a programação e novidades do Caixa Belas Artes. 



191 

   

 

 

O Caixa Belas Artes manterá uma comunicação regular por meio dos posts 

orgânicos, fornecendo informações relacionadas ao universo cinematográfico e 

atualizações na programação regular.  

8.5.6.3 Hotsite 

Hotsites são sites criados e usados unicamente para a divulgação de um 

evento ou campanha, permitindo assim, destacar as campanhas aos olhos dos 

clientes.  

Será criado um hotsite específico para a campanha “A sua história está aqui”, 

que ficará no ar entre os meses de junho e julho, e terá todas as informações sobre 

os 50 anos do Caixa Belas Artes, incluindo o evento de comemoração, o vídeo 

institucional e as fotos da campanha. 

O hotsite será divulgado em formato de banner no site do Caixa Belas Artes e 

em sites parceiros que falam sobre cultura e cinema, como o Adoro Cinema. 

A página contará com uma aba oculta, da qual apenas quem possuir o link 

conseguirá acessar. Nessa parte do hotsite o cliente será convidado a contar uma 

história marcante que tenha vivido com o cinema, e a melhor história será escolhida 

pelo André Sturm: o cliente ganhará um ano do plano Cinéfilo Belas Artes. O link 

para a parte da promoção será divulgado para os clientes que comprarem os 

ingressos para a sessão do evento de comemoração dos 50 anos de Caixa Belas 

Artes. Os sócios não terão acesso a essa parte do hotsite porque serão convidados 

automaticamente por serem assinantes do programa de fidelidade. 
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8.5.7 Merchandising 

8.5.7.1 Exibição do vídeo institucional 

O vídeo institucional “A sua história está aqui” será exibido nos televisores do 

andar superior do Caixa Belas Artes e antes de todas as sessões. 

8.5.7.2 Ingressos personalizados 

Todos os ingressos comercializados no Caixa Belas Artes terão na parte de 

trás uma arte para a divulgação do programa de fidelidade do cinema. 

8.5.8 Assessoria de imprensa 

A tática de assessoria de imprensa tem como objetivo a mídia espontânea 

nos principais canais de notícias sobre o cinema e cultura. Assim, os principais 

veículos desse ramo receberão releases e conteúdos sobre os eventos do Caixa 

Belas Artes. 

9 POSICIONAMENTO 

O Caixa Belas Artes atua no mercado cinematográfico desde 1967. Entre 

fechamentos e reinaugurações, em 2014 o cinema passou a contar com o patrocínio 

da Caixa Econômica Federal, o que proporcionou sua reabertura para o público. 

Para o Caixa Belas Artes, é de extrema importância oferecer aos seus consumidores 

uma programação diferenciada de filmes artísticos e clássicos, com variação de 

gêneros e nacionalidades, mostrando assim o motivo do cinema ser conhecido por 

sua tradição entre os cinemas de rua da cidade de São Paulo. 

O Caixa Belas Artes sempre buscou levar ao seu público produções 

independentes, nacionais e internacionais que, geralmente, não fazem parte do 

circuito comercial, preservando portanto, a essência de um cinema de rua. A marca 

visa, por meio de projetos culturais e eventos cinematográficos, manter a fidelidade 
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de seus clientes de longos anos e atrair e conquistar cada vez mais o público 

amante do cinema artístico.  

O cinema é considerado pelos seus frequentadores um espaço histórico para 

a cidade de São Paulo, além de ter um papel importante na vida dos paulistanos. O 

Caixa Belas Artes deve ser posicionado como um espaço que, além de oferecer 

entretenimento, também é um propagador da cultura, que leva para as pessoas a 

ideia de que o cinema é um espaço direcionado para todos. 

10 PLANO DO TRABALHO CRIATIVO 

10.1 Problema que comunicação pretende resolver 

Apesar do cinema ser um espaço histórico e cultural e possuir muitas 

características que o transformariam em uma lovemark — como, por exemplo, o 

ambiente acolhedor, bons preços, propostas diferenciadas e apelo sentimental por 

causa de sua história —, ele não possui boa lembrança de marca na cabeça dos fãs 

de cinema e não é reconhecido como um espaço cultural, mas apenas como um 

cinema comum. Esse problema de comunicação pode ser solucionado a partir de 

ações lineares em veículos de massa e segmentados, para que as pessoas vejam o 

cinema e o percebam como um propagador de cultura, e assim, fique na memória do 

público e aumente seu share of mind. Além disso, poucos frequentadores conhecem 

todos os serviços oferecidos pelo cinema. Por isso, é necessário desenvolver 

estratégias para divulgar, por exemplo, o Noitão e os programas de assinatura e 

associado do Caixa Belas Artes. 

10.2 Objetivo da criação 

Atualmente, o Caixa Belas Artes é um dos principais cinemas de rua de São 

Paulo: a história do cinema é um retrato de resistência desde antes do início da 

ditadura militar, e especialmente durante o período, quando o cinema ganhou o 
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nome “Belas Artes”. É um espaço propagador de cultura com uma programação 

diferenciada e bom atendimento. 

A campanha tem como objetivo colocar em evidência a essência cultural que 

o espaço possui e exaltar a sua relação com o público, mostrando que o Caixa Belas 

Artes é, além de exibidor de histórias, participante de histórias, e um espaço de 

encontro com a arte. 

10.3 Descrição do público-alvo  

O público para o qual a campanha será direcionada detém um perfil ativo e 

criativo, destacando-se pelo gosto variado. Apresentam faixa etária ampla, de 20 a 

55 anos, são jovens e adultos de ambos os sexos, pertencentes às classes B e C, 

com interesse em cinema, cinema cult e cultura como opção de lazer. 

Procurando sempre estar atualizado sobre as notícias, o público-alvo se 

mantém ativo em grupos e fóruns, e tem a internet como maior veículo para buscar 

informações, podendo, inclusive, influenciar em decisões de compra. 

10.4 Posicionamento pretendido 

Pretende-se aprimorar a imagem do Caixa Belas Artes e destacá-lo como um 

propagador de cultura, mais do que um espaço de cinema, mas um ambiente 

cultural e acolhedor a todos os tipos de pessoas. Uma opção de lazer criativa e 

cultural. 

10.4.1 Promessa básica 

Um dos objetivos primários da campanha é associar o Caixa Belas Artes à 

cultura, partindo do princípio de que o cinema é muito mais do que um exibidor de 

filmes, mas sim, um espaço de encontro com a arte e o universo cult. Ir ao Caixa 
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Belas Artes é mais que ir ao cinema, é criar um vínculo de identificação com a 

cultura e de paixão pelo espaço exibidor. 

10.4.2 Justificativa 

Presente no mercado desde 1956, o Caixa Belas Artes tem a história de São 

Paulo e de seus frequentadores presente em toda a sua trajetória. Resistente aos 

fechamentos, hoje é conhecido por ser um cinema que oferece uma programação 

diferenciada e de qualidade. Seu envolvimento com projetos culturais e eventos 

cinematográficos só ressalta a essência que o genuíno cinema de rua conserva. O 

espaço mantém viva a história de um patrimônio histórico e cultural, pertencente a 

cada um dos amantes de cinema. 

10.4.3 Atributos complementares 

Os frequentadores do cinema já possuem uma relação afetiva e histórica com 

o espaço; para eles, o Caixa Belas Artes é muito mais do que só um cinema de rua, 

e sim um ambiente no qual eles se encontram com a arte e vivem histórias como nos 

filmes exibidos. Seja indo ao cinema para prestigiar o trabalho de um ator ou diretor 

que admira, ou para descobrir novos nomes no cenário artístico, e até mesmo 

diferentes tipos de manifestações culturais. O Caixa Belas Artes é um exibidor de 

histórias, reais ou fictícias. De grandes diretores a pessoas anônimas, todos passam 

por lá. 

10.5 Conceito criativo 

O conceito principal da campanha é mostrar que o Caixa Belas Artes possui 

história e tradição, além de ser o cenário para muitas narrativas e ponto de encontro 

dos amantes da sétima arte. A história nas telas é a história de todos que amam e 

admiram o espaço. Portanto, a campanha institucional será pautada em um filme 
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principal de storytelling79, em que o Caixa Belas Artes é personificado, tornando-se o 

narrador das histórias que presenciou durante sua trajetória. A campanha usará o 

conceito de ESP (Emotional Selling Proposition), que tem como essência o 

emocional. Enquanto isso, as outras ações terão enfoque maior em redes sociais e 

marketing de experiência e de relacionamento, a fim de estreitar a relação do 

cinema com o consumidor. 

10.6 Tema 

50 anos de Caixa Belas Artes. 

10.7 Slogan/assinatura 

Sua história está aqui. 

10.8 Abordagem da campanha 

A campanha trará como temática os 50 anos do nome do cinema. O intuito é 

mostrar para frequentadores e não frequentadores a tradição que o Caixa Belas 

Artes carrega e que, além de contar histórias fictícias, ele também conta e ajuda a 

construir histórias reais. 

10.9 Descrição e apresentação das peças 

De acordo com o plano estratégico e criativo propostos, foram desenvolvidas 

pela agência Zero Onze as peças que constroem a campanha proposta para o Caixa 

Belas Artes, apresentadas abaixo. 

                                            

79 Storytelling é a capacidade de construir narrativas dentro da propaganda. Trata-se de contar uma 
história onde o produto ou serviço anunciado pode até ser um personagem participante do roteiro. 
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10.9.1 Peças estilo lambe-lambe 

Peça 1 - Cartaz estilo lambe-lambe (Pulp Fiction) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 2 - Cartaz estilo lambe-lambe (O fabuloso destino de Amelie Poulain) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 3 - Cartaz estilo lambe-lambe (Donnie Darko) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Foto 26 – Modelos de aplicação (cartaz lambe-lambe) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 4 - Post estilo lambe-lambe (Facebook) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 5 - Post estilo lambe-lambe (Instagram) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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10.9.2 Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes e evento de comemoração 

Peça 6 - Cartaz Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes_1 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 7 - Cartaz Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes_2 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 



205 

   

 

 

Peça 8 - Cartaz Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes_3 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 9 - Cartaz Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes_4 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 10 - Cartaz Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes_5 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 11 - Cartaz Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes (aplicação) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 

Peça 12 - Cartaz Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes (aplicação) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 



209 

   

 

 

Peça 13 – Anúncio Metro Jornal – Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes (aplicação) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 14 - Anúncio Veja SP – Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes (aplicação) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 

Peça 15 - Template do hotsite 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 16 - Template do hotsite (aplicação) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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10.9.3 Semana do backstage 

Peça 17 - Cartaz A3 – Semana do backstage 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 18 - Cartaz OOH - Semana do backstage 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 



214 

   

 

 

Peça 19 - Cartaz OOH - Semana do backstage (aplicação)_2 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 20 - Post - Semana do backstage (Facebook) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 21 - Post - Semana do backstage (Instagram) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 22 - Cartaz A3 - Evento de 50 anos 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 23 - Convite digital para associados - Evento de 50 anos 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 24 - Post para Facebook - Evento de 50 anos 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 25 - Post para Instagram - Evento de 50 anos 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 26 - Post patrocinado - Evento de 50 anos 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 27 - Convite físico (frente e verso) - Evento de 50 anos 

 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 28 - Banner digital - Evento de 50 anos 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 

Peça 29 - Banner digital - Evento de 50 anos (aplicação) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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10.9.4 Exposição – Dia Mundial do Cinema 

Peça 30 - Cartaz OOH - Exposição Dia Mundial do Cinema 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 31 - Exposição - Dia Mundial do Cinema 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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10.9.5 Sampling 

Peça 32 - Jogo americano 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 33 - Bolacha de chopp (frente e verso) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 



228 

   

 

 

10.9.6 Ações regulares 

Peça 34 - Reativação do Instagram 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 

Peça 35 - Header personalizada para Facebook 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 36 - Posts regulares (Facebook e Instagram) 

 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 37 - Post patrocinado - Programas de fidelidade 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 

Peça 38 - Verso dos ingressos - Programas de fidelidade 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 39 - Post patrocinado - Sorteio de ingressos 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 40 - Post patrocinado - Noitão 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 41 - Newsletter 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 42 - Cartaz OOH - Noitão 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 43 - Layout Metro Jornal 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 

Peça 44 - Cartaz OOH - Noitão (aplicação) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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Peça 45 - Layout Metro Jornal (aplicação) 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 

10.10 Defesa das peças 

As peças da campanha foram desenvolvidas pela agência Zero Onze depois 

de um estudo de fontes, cores e objetivos a comunicar. 

10.10.1 Peças estilo lambe-lambe 

Para o início da campanha de 50 anos serão utilizados cartazes no estilo 

lambe-lambe. O material será veiculado em mobiliário urbano e nas redes sociais da 
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marca. As três diferentes peças são compostas por cenas e citações de filmes 

famosos, e foram escritas com diversas tipografias nas cores preto e branco. Os 

layouts são referências aos pôsteres antigos de cinemas de rua e à essência dos 

filmes clássicos. O objetivo dessa peça é atrair a atenção do público-alvo do cinema 

e iniciar o trabalho de ativação da lembrança de marca na mente do público, além de 

chamar a atenção de uma quantidade muito maior de pessoas com a veiculação em 

out of home. 

10.10.2 Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes e evento de comemoração 

O vídeo institucional é uma das principais peças da campanha e, a partir dele, 

serão feitas outras peças para anúncios em jornal, revista, mobiliários urbanos e 

redes sociais. O objetivo do comercial é mostrar que o cinema foi e ainda é o cenário 

onde diversas histórias são construídas além de exibidas. A cartela de cores 

escolhidas é sóbria e passa delicadeza e sinceridade. O vídeo destaca as reações e 

interações entre as pessoas que protagonizaram suas histórias no Caixa Belas 

Artes, e é narrado do ponto de vista do próprio cinema, que assume uma identidade 

para contar essas histórias. As fotos da campanha possuem elementos gráficos e 

tons suaves que unificam a identidade das peças, completando sua assimilação. 

As peças para divulgação do evento foram inspiradas no pôster de Medos 

privados em lugares públicos, o primeiro filme que o Caixa Belas Artes exibiu após 

sua última reabertura, em 2014. Elementos gráficos da arte do pôster foram 

mesclados com a imagem da fachada do cinema, consolidando a importância que o 

filme tem para a história do Caixa Belas Artes.  

10.10.3 Semana do backstage 

As peças para a divulgação dos workshops fazem uma fusão com elementos 

que representam a essência do espaço: a mistura do preto e branco da cena de 

backstage de O iluminado ao fundo com as ilustrações coloridas que dão destaque à 
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chamada da peça tem como objetivo representar o contemporâneo, ao mesclar o 

clássico com o novo. 

10.10.4 Exposição – Dia Mundial do Cinema 

Para celebrar e participar do Dia Mundial do cinema, em 5 de novembro, 

serão colocados cartazes de filmes alternativos e cults em uma exposição cultural na 

ciclofaixa da Avenida Paulista. As peças são simples e têm o objetivo de criar um 

clima de exposição ao ar livre em meio à correria do dia a dia paulistano, e resgatar 

a essência do cinema de rua, que é a exposição do belo e inovador. 

10.10.5 Sampling 

As ações de sampling foram desenvolvidas a fim de unificar cinema e bar: a 

frase "harmonia entre cerveja e pipoca" faz essa associação e traz o melhor dos dois 

lugares. 

11 MEIOS PLANEJADOS PARA A DIFUSÃO DA 
COMUNICAÇÃO 

11.1 Serviço 

O Caixa Belas Artes é um espaço propagador de cultura e prestador de 

serviços, cujo principal produto é a exibição de filmes. Trata-se de um produto 

intangível que deve ser analisado a partir de outras vertentes do marketing, 

responsáveis por avaliar colaboradores, processos, evidências físicas e qualidade 

do atendimento. 

A programação tradicional do cinema inclui os filmes com conteúdo artístico, 

que variam entre clássicos do cinema, produções nacionais e estrangeiras, 

destaques de premiações do circuito alternativo, programação especial do Noitão e 
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a sala Drive-In, que simula os antigos drive-ins que exibiam filmes ao ar livre, e conta 

com bancos restaurados de carros antigos no lugar das poltronas tradicionais.  

O Caixa Belas Artes é referência em cinema artístico, considerado um dos 

únicos cinemas de rua e um dos mais antigos da cidade de São Paulo, com mais de 

60 anos de existência. Além do sentimento de carinho com o cinema, os 

frequentadores também consideram o local como parte da história da cidade.  

A sala Drive-In é a forma do Caixa Belas Artes trabalhar o branding 

experience80, um dos poucos cinemas de rua que explora essa tática. Por outro lado, 

o cinema possui alguns pontos fracos, como o baixo investimento em promoção, 

falta de estacionamento próprio e de investimento na estrutura que beneficia os 

processos do cinema e seu nível de serviço. 

11.2 Público-alvo 

O Caixa Belas Artes possui um público composto por jovens adultos e adultos 

maduros, que têm alguns padrões semelhantes de consumo e experiência de 

marca. Com base nos resultados obtidos por meio de pesquisa exploratória e de 

dados fornecidos pelo próprio cinema, foram definidas estratégias para que a 

mensagem que o cinema deseja comunicar possa atingir a maior quantidade de 

clientes, e prospectar outros mais. 

A pesquisa realizada pela agência Zero Onze com os clientes do Caixa Belas 

Artes revelou que, para a maioria de seus frequentadores, a marca possui uma 

importância que vai além do espaço do cinema. Cerca de 74% dos entrevistados 

possuem uma relação de carinho com o cinema e tudo o que ele representa 
                                            

80 Brand experience é o nome dado para propostas de marcas para envolver o consumidor durante o 
processo de compra ou envolvimento, gerando valor de percepção e melhorando a imagem da marca 
perante as pessoas. 
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historicamente; destes, 40% por conta da importância cultural e social que o cinema 

representa para a cidade de São Paulo e 17% por momentos especiais que viveram 

dentro do Caixa Belas Artes. 

11.2.1 Dados demográficos 

Uma pesquisa realizada pelo cinema em 2015 apresentou o público-alvo do 

Caixa Belas Artes como um público diversificado quanto à faixa de idade, variando, 

em sua maioria, de 20 a 55 anos. São pessoas de ambos os sexos e presentes nas 

classes sociais B e C. O cinema é escolhido por muitos: 37% escolhem por sua 

programação — por ser um dos poucos cinemas de rua com filmes artísticos ainda 

em atividade na cidade de São Paulo — e 27% pela sua localização. 

11.2.2 Dados psicográficos 

O estudo do Instituto Ipsos Marplan de 2014 permitiu um aprofundamento 

sobre os hábitos do público-alvo e auxiliou na definição dos meios mais eficazes 

para impactar a maior quantidade dessas pessoas. Dentro de um universo de 

14.841 pessoas, 8.145 fazem parte do público-alvo do Caixa Belas Artes.  

O público estudado é antenado, conectado e possui um perfil dinâmico, que 

se destaca pelos gostos variados e a modernidade de sua comunicação e interação 

social. São pessoas atualizadas com o mundo a sua volta —83% buscam estar 

sempre por dentro das notícias. Também é um público que coloca o trabalho em 

primeiro lugar em 98% dos casos e acaba procurando a cultura como meio de lazer: 

cerca de 50% possui interesse no mundo do cinema, também revelando um índice 

de afinidade em 154, considerando que quanto mais perto de 100, mais qualificado é 

esse índice.  
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Tabela 10 - Interesse em cinema 

Possuem interesse em cinema 

ABS 6,569 4,089 

%V 44 50 

%H 100 62 

Afi 100 113 

Fonte: Ipsos Marplan 2014. 

A internet se destaca como um dos meios que mais influencia no momento de 

decisão de compra para 36% do público, com um índice de afinidade de 159. Além 

disso, 97% do público não se imagina sem celular, e 98% permanece online durante 

todo o dia por meio dos aparelhos.  

Tabela 11 - Pessoas dentro do target que não se imaginam sem internet 

Nâo se imaginam sem internet 

ABS 13,330 7,979 
%V 90 98 
%H 100 60 
Afi 100 109 

Fonte: Ipsos Marplan 2014. 

Dentre várias opções de sites na internet, 58% das pessoas informaram 

acessar sites de busca e redes sociais, e 55% acessam contas de e-mail enquanto 

estão online. A afinidade de 165 do público com as redes sociais destaca a 

relevância desses veículos para o público-alvo. 

O estudo do Instituto Ipsos Marplan também revela que 96% desse público 

não participa de eventos organizados por empresas e 84% não aderem a 

promoções realizadas por marcas.  
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Tabela 12 - Pessoas dentro do target que não frequentam eventos de empresas 

Não participam de eventos de 
empresas 

ABS 13,482 7,796 
%V 91 96 
%H 100 58 
Afi 100 105 

Fonte: Ipsos Marplan 2014. 

Esse fato indica que, para atrair o público-alvo para ações de experiência de 

marca, é necessário oferecer propostas diferenciadas, como palestras e workshops, 

sempre relacionados ao universo da cultura.  

O estudo ainda revela que o marketing boca a boca possui grande relevância 

para 21% dos entrevistados, que consideram opiniões de amigos e pessoas do meio 

de convívio (influenciadores de compra) antes de consumir algo. Aproximadamente 

98% desse público pede conselhos aos amigos antes de fazer uma compra, e é 

perceptível que esse público tem potencial para influenciar amigos, já que 96% 

raramente muda de marca e 98% também dá conselhos sobre marcas, produtos e 

serviços. Também é um público ativo em grupos e fóruns na internet sobre marcas 

(95%). 

11.3 Objetivos de mídia 

Para traçar os objetivos de mídia, é necessária capacidade analítica de 

tomada de decisões com base na escolha dos meios, veículos e definição de 

estratégias de mídia, visando cumprir as ações propostas pelo plano de 

comunicação e otimizar os custos da melhor maneira possível.  
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Desse modo, usamos ‘planejamento de mídia’ para fazer referência ao 
momento em que o profissional analisa as informações passadas pelo 
cliente de maneira formal ou informal, tais como: características do 
mercado, desempenho de vendas do produto e da concorrência, perfil 
demográfico e psicográfico do público-alvo e objetivos e estratégias de 
vendas e de propaganda”. (TAMANAHA, 2011, p.92) 

Por meio dos veículos selecionados, o principal objetivo de mídia é atingir o 

público-alvo do cinema Caixa Belas Artes através das estratégias de comunicação 

definidas, para fortalecer a sua imagem e comunicar sua importância cultural para a 

cidade, com a comemoração de 50 anos desde a reinauguração do espaço como 

Cine Belas Artes e, futuramente, Caixa Belas Artes. O plano de comunicação anual 

possui ações de médio alcance e frequência, visando resultados a longo e curto 

prazos. 

11.3.1 Alcance  

É importante definir o alcance da campanha para que seja possível estimar a 

quantidade de pessoas que podem ser impactadas pelas peças a serem veiculadas. 

O alcance, ou reach, representa o número de pessoas que uma peça 
publicitária atinge ou pretende atingir pelo menos uma vez por intermédio de 
um veículo ou de um conjunto deles. Pode ser expresso em número 
absoluto, mas geralmente é fornecido em percentual. (TAMANAHA, 2011, 
p.29) 

Para esta campanha estipula-se um alcance médio, visando atingir cerca de 

60% do público-alvo. O alcance médio foi estabelecido com base nos objetivos de 

comunicação e de marketing do planejamento, que compreende a especificidade da 

segmentação desse público-alvo e a variedade de meios escolhidos, visando 

impactar, ao longo do ano e de forma moderada, clientes e possíveis clientes para o 

cinema. 
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11.3.2 Frequência  

Com base nos objetivos de marketing e de comunicação estipulados, que 

visam o aumento do share of mind do Caixa Belas Artes no mercado de cinemas de 

rua, foi escolhida a frequência média para veiculação da campanha, já que a maioria 

do conteúdo exposto nas mídias selecionadas seguirá periodicidades semanais e 

mensais ao longo do ano. Assim, pretende-se atingir o público-alvo de acordo com 

os objetivos primários da comunicação, fazendo com que a presença do Caixa Belas 

Artes na memória do consumidor aconteça de forma mais natural.  

Os planejadores que usam a frequência eficaz procuram corrigir ambas as 
situações pela estimativa do número de repetições que são necessárias 
para atingir os objetivos de comunicação, tais como conseguir o 
conhecimento da marca, a mudança de atitude, a mudança de marca e a 
lembrança das mensagens. (SISSORS; BUMBA, 2001, p.142) 

11.3.3 Continuidade  

A campanha seguirá uma estratégia de continuidade linear. Esse tipo de 

continuidade é indicada para clientes que possuem concorrência agressiva e 

precisam aumentar sua presença no meio pretendido. Além disso, o cinema é um 

serviço comum que tem um curto ciclo de compra; dessa forma, quanto mais vezes 

o público-alvo for impactado com informações sobre a programação, estreias e 

promoções do cinema, por exemplo, maiores as chances de o cinema ser visitado. 

Os investimentos em ações lineares também visam a ampliação da divulgação do 

cinema e fortalecimento da sua imagem. 

11.4 Estratégias de mídia 

A definição dos meios de comunicação é a etapa fundamental no 

planejamento de mídia: é a partir desta seleção que são avaliados os melhores 

meios para penetrar o público-alvo com a comunicação estabelecida.   
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Os meios de comunicação selecionados para veicular uma campanha 
devem atender ao objetivo definido de alcance do público-alvo com a 
intensidade necessária (frequência média) e durante o período estabelecido 
da veiculação (continuidade). (TAMANAHA, 2011, p.61) 

11.4.1 Meios utilizados  

 
Internet: Posts em redes sociais, estratégias de SEO, divulgação em sites por 

assessoria de imprensa e banner digital. 

OOH: Anúncios em pontos de ônibus localizados na Avenida Paulista e 

anúncios em estações das linhas 2-verde e linha 4-amarela do metrô. 

Mídia impressa: Assessoria de imprensa, anúncios na revista Veja SP e no 

Metro Jornal. 

11.4.2 Justificativa dos Meios 

 
11.4.2.1 Internet  

Atualmente, o cinema possui presença no ambiente digital por meio de seus 

perfis em redes sociais e seu site e, mesmo sem muitos investimentos em mídia, 

esses meios obtiveram resultados significativos de acordo com a pesquisa realizada 

pela Zero Onze: 38% acompanham informações sobre eventos e programação do 

cinema também pelas redes sociais, e 31% por sites e blogs.  

No planejamento de mídia proposto pela agência Zero Onze o objetivo de 

investir em ações de internet é intensificar a presença digital do cliente, visto que, de 

acordo com os dados do Instituto Ipsos Marplan, a internet é um dos meios mais 

influentes para o público-alvo, que tem o costume de ficar o tempo todo conectado. 
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Tabela 13 - Internet como influenciador de compra  

Internet como influenciador 
de compra 

ABS 4,392 2,921 
%V 30 36 
%H 100 67 
Afi 100 121 

Fonte: Ipsos Marplan 2014. 

Tabela 14 - Pessoas que estão sempre na internet 

Estou sempre online no meu 
celular/smartphone 

ABS 13,486 8,014 
%V 91 98 
%H 100 59 
Afi 100 108 

Fonte: Ipsos Marplan 2014. 

Dessa forma, os dados obtidos por meio do estudo do Instituto Ipsos Marplan 

e das pesquisas realizadas pela Zero Onze, apontam que a internet é o meio 

prioritário para o público-alvo do Caixa Belas Artes.  

11.4.2.2 OOH 

O Caixa Belas Artes possui uma localização privilegiada, próximo de duas 

estações do metrô e da Avenida Paulista, um dos principais locais de São Paulo. Por 

isso, a Zero Onze considera essencial distribuir um pouco da cultura que o Caixa 

Belas Artes carrega para a rotina das pessoas, por meio da mídia out of home, que 

atualmente não recebe investimentos do cinema. 
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De acordo com o Mídia Dados Brasil 201581, o meio out of home possui 

penetração de 55%, ficando atrás apenas da internet (61%) e da TV Aberta (71%). 

Além disso, o estudo do Ipsos Marplan revela que 71% do público-alvo se recorda 

de ser impactado por um anúncio do tipo. 

Tabela 15 - Exposição em mídia OOH 

Exposição de mídia OOH 

ABS 9,616 5,810 
%V 65 71 
%H 100 60 
Afi 100 110 

Fonte: Ipsos Marplan 2014. 

11.4.2.3 Mídia impressa 

A pesquisa realizada pela Zero Onze revelou que 13% dos entrevistados se 

mantêm atualizados sobre o Caixa Belas Artes por meio de jornais e revistas. A 

maioria dos investimentos atuais nesse meio se destinam para eventos promovidos 

pela Caixa Cultural e assessoria de imprensa.  

O planejamento proposto pela Zero Onze pretende divulgar eventos próprios 

do Caixa Belas Artes nesse meio, além de aumentar os investimentos em assessoria 

de imprensa para jornais e revistas (que geralmente replicam o conteúdo para seus 

canais digitais). 

                                            

81 Fonte: MÍDIA DADOS BRASIL. Mídia out of home. Disponível em 
<https://dados.media/#/view/CATEGORY/OOH/MDB_OOH_PERFIL_EVOLUCAO>. Acesso em 20 de 
novembro de 2016. 
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O Mídia Dados Brasil 2015 revela penetração de 35% para revistas e 33% 

para jornais, e o Instituto Ipsos Marplan aponta que 97% do público-alvo considera 

jornais e revistas como formadores de opinião. 

11.5 Táticas de mídia 

11.5.1 Veículos utilizados 

Redes sociais: Posts patrocinados e orgânicos no Facebook e Instagram, 

promovendo eventos, promoções e a programação. 

SEO: Investimento em otimização de resultados em buscas por meio do 

cadastro de palavras-chave. 

Sites: Divulgação de notícias e eventos em sites como Catraca Livre e 

Hypeness por meio de assessoria de imprensa e banner do tipo MastHead no site 

AdoroCinema. 

Abrigos de ônibus: Anúncios de eventos como o Noitão, Semana do 

backstage, Aniversário de Caixa Belas Artes e ações como os cartazes estilo lambe-

lambe em mobiliários urbanos nas paradas Itaú Cultural, Gazeta e Conjunto 

Nacional na Avenida Paulista. 

Metrô: Anúncios de eventos como a Semana do backstage, Aniversário de 

Caixa Belas Artes, exposição do Dia Mundial do Cinema e ações como os cartazes 

estilo lambe-lambe em painéis clássicos nas estações Vila Madalena, Sumaré, 

Clínicas, Consolação, Trianon MASP, Brigadeiro e Paraíso da linha 2-verde do 

metrô e em Monitor LDF-Plataforma nas estações Faria Lima, Fradique Coutinho e 

Paulista na linha 4 Amarela. 
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Metro Jornal: Anúncios de eventos como o Noitão e Aniversário de 50 anos 

de Caixa Belas Artes do tipo “rouba página” e “rodapé duplo”. 

Revista Veja: Anúncio do evento Aniversário de 50 anos de Caixa Belas Artes 

do tipo “página inteira”. 

11.5.2 Justificativa dos Veículos 

11.5.2.1 Internet 

11.5.2.1.1 Redes Sociais 

O Facebook foi responsável por uma mudança muito grande no 

relacionamento entre empresas e consumidores. Além da proximidade com os 

clientes, é possível que a empresa anuncie alcançando exatamente o público-alvo 

desejado, graças às opções de segmentação. Além disso, o Facebook é utilizado 

por quase 50% da população brasileira de acordo com dados da própria rede 

social82. O estudo realizado pelo Instituto Ipsos Marplan aponta que 57% do público-

alvo costuma acessar o Facebook, revelando uma afinidade de 182 com a rede 

social.  

Estudos de mídia como o do Instituto Ipsos Marplan ainda não incluem o 

Instagram em suas pesquisas, mas a rede social voltada para fotos possui as 

mesmas propriedades de segmentação de anúncios do Facebook, por fazerem parte 

da mesma companhia. Antes mesmo de liberar espaços para anúncios 

patrocinados, as marcas anunciavam e continuam anunciando seus produtos e 

                                            

82 Fonte: FACEBOOK PARA EMPRESAS. 102 milhões de brasileiros compartilham seus momentos 
no Facebook todos os meses. Disponível em <https://www.facebook.com/business/news/102-milhes-
de-brasileiros-compartilham-seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses>. Acesso em 20 de 
novembro de 2016. 
 



250 

   

 

 

serviços por meio de publiposts83 e marketing content84, tornando o Instagram cada 

vez mais atrativo para anunciantes. Em recente pesquisa realizada pela Revista 

Época85, foi revelado que o Brasil é o segundo país que mais acessa o Instagram, 

ganhando um milhão de novos usuários ao mês.  

Atualmente, o Caixa Belas Artes possui perfis no Facebook e no Instagram, e 

mesmo sem investimento em mídia, 49% dos entrevistados relataram ter conhecido 

o cinema por meio das redes sociais, de acordo com pesquisa realizada pela Zero 

Onze.  

11.5.2.1.2 SEO 

A configuração das palavras-chave corretas (no caso, "cinema de rua", 

"cinema cult" e "cinema artístico") e os investimentos adequados para otimizar os 

resultados de busca são muito importantes para que o site da empresa esteja 

sempre no topo, antes dos resultados orgânicos que a pesquisa trará. O Google 

possui as ferramentas mais completas para fazer esse tipo de configuração, além de 

ser o principal site de buscas do mundo.  

 

                                            

83 Publipost é o termo utilizado para definir o post patrocinado publicado por um usuário influenciador 
ou empresa. Geralmente o post aparenta ser uma publicação normal, como um registro do dia a dia 
ou conteúdo regular, mas o produto/serviço é exibido ou mencionado em algum momento da 
publicação. 
 
84 Marketing content ou marketing de conteúdo é a estratégia de gerar engajamento com o público 
por meio de conteúdos relevantes ao universo em que o produto e sua segmentação estão inseridas. 
 
85 Fonte: ÉPOCA. Instagram ganha 1 milhão de usuários por mês no Brasil. Disponível em 
<http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/06/instagram-ganha-1-milhao-de-
usuarios-por-mes-no-brasil.html>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 
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Tabela 16 - Site de busca mais acessado (Google) 

Site de busca mais acessado - 
Google 

ABS 6,636 4,498 
%V 45 55 
%H 100 68 
Afi 100 123 

Fonte: Ipsos Marplan 2014. 

De acordo com os dados do Ipsos Marplan, o Google é o site de busca mais 

utilizado por 55% do público-alvo. Além disso, o Google é o serviço de busca padrão 

do sistema operacional Android, usado por mais de 1,4 bilhões de pessoas no 

mundo86. 

11.5.2.1.3 Sites (assessoria de imprensa e banner digital)  

A pesquisa realizada pela Zero Onze revelou que 31% dos frequentadores do 

Caixa Belas Artes obtêm informações sobre o cinema em sites e blogs. Atualmente, 

grande do conteúdo que levou a esse número é produzido por assessorias de 

imprensa. Manter essa ferramenta ativa faz parte do nosso planejamento de 

comunicação, já que os resultados são positivos e o público leva muito em 

consideração a opinião de pessoas e veículos (digitais e de mídia impressa) 

influentes no meio.  

De acordo com o Instituto Ipsos Marplan, o público-alvo possui afinidade de 

124 com sites relacionados a cinema, e o portal AdoroCinema é uma das principais 

referências quando o assunto é a programação e notícias relacionadas ao universo 

                                            

86 Fonte: CANAL TECH. Android já tem 1,4 bilhão de usuários em todo o mundo. Disponível em 
<https://canaltech.com.br/noticia/android/android-ja-tem-14-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo-
50011/>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 

https://www.google.com/url?q=https://canaltech.com.br/noticia/android/android-ja-tem-14-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo-50011/&sa=D&ust=1479905322458000&usg=AFQjCNHX7jsfV9WTrAWq4VyRtm5HlNwJcQ
https://www.google.com/url?q=https://canaltech.com.br/noticia/android/android-ja-tem-14-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo-50011/&sa=D&ust=1479905322458000&usg=AFQjCNHX7jsfV9WTrAWq4VyRtm5HlNwJcQ
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cinematográfico. O site possui 6,8 milhões de visitas únicas no mês e dispõe de 

diversos formatos de banners digitais87. 

11.5.2.2 Out of home 

11.5.2.2.1 Abrigos de Ônibus 

Com a revitalização de 6.500 abrigos de ônibus na cidade de São Paulo, a 

mídia out of home ganhou mais espaço por toda cidade, totalizando mais de 10 mil 

faces publicitárias. Anunciar em pontos de ônibus mostra-se extremamente eficaz 

por ser um veículo de alta exposição, já que 65% da população utiliza transporte 

coletivo em São Paulo88. De acordo com a Marplan, 27% do público-alvo se recorda 

de ter visto publicidade nos pontos de ônibus nos últimos sete dias, com afinidade 

de 117 para esse veículo. Serão veiculados anúncios em três pontos de ônibus da 

Avenida Paulista, em locais próximos aos cinemas concorrentes diretos do Caixa 

Belas Artes, visando impactar, principalmente, o público-alvo que frequenta a 

concorrência. 

11.5.2.2.2 Metrô  

O metrô de São Paulo é utilizado por cerca de 4 milhões de pessoas 

diariamente. De acordo com pesquisa realizada pelo próprio veículo89, 

aproximadamente 67% foram impactados por algum anúncio durante seu trajeto, 

65% informam já ter se interessado por algum produto ou serviço que foi anunciado 

                                            

87 Fonte: ADORO CINEMA. Mídia Kit. Disponível em 
<http://pt.slideshare.net/AdoroCinema/adorocinemaformatostabela2014-32992770>. Acesso em 20 
de novembro de 2016. 
 
88 Fonte: ÓTIMA. Mídia Kit. Disponível em 
<http://www.otima.com/Adm/userfiles/20140801080520OTIMA%20-%20Maidia%20Kit.pdf>. Acesso 
em 20 de novembro de 2016. 
 
89 Fonte: METRÔ SP.  Kit de negócios. Disponível em 
<http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/kit/#6-7/z>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 

https://www.google.com/url?q=http://pt.slideshare.net/AdoroCinema/adorocinemaformatostabela2014-32992770&sa=D&ust=1479905322461000&usg=AFQjCNFevxBG04sHX6f7YXT-WcjGQchOWg
https://www.google.com/url?q=http://www.otima.com/Adm/userfiles/20140801080520OTIMA%2520-%2520Maidia%2520Kit.pdf&sa=D&ust=1479905322459000&usg=AFQjCNGiDlwPO6YNB1GqA7Sf4zA86ccHSw
https://www.google.com/url?q=http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/kit/%236-7/z&sa=D&ust=1479905322442000&usg=AFQjCNEPbE2fbgDpC0YHPlVn-aJBOnM2qA
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nos espaços disponibilizados para publicidade no metrô e 47% dos usuários 

lembram das marcas já anunciadas.  

Dentro do público-alvo do Caixa Belas Artes, 20% informou ter visto algum 

anúncio no metrô nos últimos sete dias, e o nível de afinidade desse veículo é de 

122.  

A distribuição estratégica dos anúncios do cinema em estações próximas ao 

seu espaço físico pretende incentivar futuras visitas ao cinema. 

11.5.2.3 Mídia impressa 

11.5.2.3.1 Metro Jornal  

O Metro Jornal é uma publicação diária distribuída gratuitamente para a 

população. Por isso, mostra-se um veículo extremamente eficaz e de alto alcance, 

atingindo ambos os sexos, 84% da classe B e C e 29% na faixa etária entre 25 e 34 

anos, sendo grande parte do público-alvo da campanha. Com base nos dados do 

Ipsos Marplan, o Metro Jornal possui afinidade de 125 com o público-alvo do cliente. 

Tabela 17 - Leu Metro Jornal 

Leu Metro Jornal 

ABS 793 542 
%V 5 7 
%H 100 68 
Afi 100 52 

Fonte: Ipsos Marplan 2014. 

11.5.2.3.2  Veja SP 

Com mais de 275 mil exemplares distribuídos semanalmente, a Veja SP é a 

principal revista em circulação na cidade de São Paulo. A publicação costuma 
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divulgar a programação de lazer e cultura da cidade, englobando bares, teatros, 

cinema e shows, por isso é um título atrativo para o público-alvo, além de atingir 

58% na faixa etária entre 20 e 49 anos. 

12 VERBA DO CLIENTE E ORÇAMENTO DE CAMPANHA 

A verba disponibilizada pelo cliente foi R$ 1.350.000,00, incluindo os 

investimentos com veiculação, produção e honorários da agência. Para otimizar o 

budget de investimentos, a Zero Onze utilizou a taxa de 15% pelos honorários 

aplicados sobre os serviços de veiculação, de acordo com as Normas Padrão de 

Atividade Publicitária da CENP90 (Conselho Executivo de Normas Padrão) e 15% do 

valor restante para a produção. A diferença entre a verba e os valores de 

investimento foi de R$ 123.316,88, e esse valor será reservado para o saving da 

campanha. 

  

                                            

90 Fonte: CENP. Normas Padrão de Atividade Publicitária. Disponível em 
<http://www.cenp.com.br/PDF/NomasPadrao/Normas_Padrao_Portugues.pdf>. Acesso em 20 de 
novembro de 2016 

https://www.google.com/url?q=http://www.cenp.com.br/PDF/NomasPadrao/Normas_Padrao_Portugues.pdf&sa=D&ust=1479905322435000&usg=AFQjCNHUiY0iIjhEb4ZbCbbReGWDxJbgpw
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12.1 Investimento financeiro por veículo 

Tabela 18 - Investimento em internet 

 
 
Tabela 19 - Investimento em mídia OOH 

 
 
Tabela 20 - Investimento em mídia impressa 

 
Fonte: Agência Zero Onze
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12.2 Investimento financeiro por serviço 

Tabela 21 - Serviços 

 
 

Tabela 22 - Produção 

 
Fonte: Agência Zero Onze.
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12.3 Viabilidade econômica 

 Fonte: Agência Zero Onze. 
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13 CRONOGRAMA DE AÇÕES 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base em pesquisas sobre o macro e microambiente e análise de 

mercado aprofundada sobre o universo dos cinemas de rua, especificamente o 

cinema Caixa Belas Artes, foi possível apontar alguns pontos de melhorias e 

idealizar soluções para um posicionamento estratégico da marca.  

Com ações baseadas nas vertentes do marketing que envolvem o 

relacionamento com o cliente, a experiência de marca e a propagação cultural, o 

principal objetivo do planejamento de campanha é estreitar a relação do Caixa Belas 

Artes com os seus clientes e melhorar o seu posicionamento como espaço cultural e 

diferenciado dos demais. A hipótese levantada no início do projeto era de que as 

pessoas não percebiam o espaço como um propagador de cultura. Por isso, foram 

definidos os pontos principais para serem abordados na campanha, a fim de 

melhorar o posicionamento do cinema. 

Para cumprir esses objetivos, foi apresentada a campanha 50 anos de Caixa 

Belas Artes, para exaltar este momento que foi um divisor de água no cinema: 

receber o nome de Belas Artes durante a ditadura militar e tornar-se um símbolo de 

resistência e protesto apenas contribuiu para a história muito rica que o espaço 

possui. 

Contar e participar de histórias todos os dias é um privilégio que o Caixa 

Belas Artes tem. Com tantos anos de história, o cinema é um personagem marcante 

da cidade de São Paulo, e merece receber e transmitir ainda mais histórias ao longo 

dos próximos anos. 

 



260 

   

 

 

15 REFERÊNCIAS 

15.1 Referência bibliográficas  

BATESON, John E. G.; HOFFMAN, Douglas. Princípios de marketing de 
Serviços: conceitos, estratégias e casos. 4.ed. São Paulo: Cenage Learning, 2016. 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

CAMARGO, Pedro de. Neuromarketing: a nova pesquisa de comportamento do 
consumidor. São Paulo: Atlas, 2013.  

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J, Paul.  Marketing: criando valor para os 
clientes. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

COVALESKI, Rogério Luiz. Marketing experimental e criação artística: uma 
análise da atual demanda de consumo. Revista FAMECOS. Porto Alegre, v. 21, n. 
1, pp. 224-250, 2014. 

CROCCO, Luciano. Marketing: perspectivas e tendências. São Paulo: Saraiva, 
2006 

DALBERIO, Osvaldo. Metodologia científica: desafios e caminhos. São Paulo: 
Paulus, 2009. 

FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2005. 

FILHO, Ciro Marcondes (org.). Dicionário da comunicação. 2.ed. São Paulo, 
Paulus, 2014. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: 
Editora Atlas S.A. 2008 

GIOIA, Ricardo (Coord.); TELLES, Renato et al. (Sec.). Fundamentos de 
marketing. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 



261 

   

 

 

GUIA FOLHA DE S.PAULO. Edição de sexta-feira, 05 de fevereiro de 2016. 

HOOLEY, Graham; SAUNDERS, John; PIERCY, Nigel. Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L.. Administração de marketing. 14.ed. – São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

KOTLER, Philip. Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo profissional precisa 
saber. Rio de Janeiro: Elsevier - Campus, 2003. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, 
planejamento e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2008. 

LUPETTI, Marcélia. Gestão estratégica da comunicação 
mercadológica: Planejamento. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

MARTINS, Zeca. Redação publicitária: a prática na prática. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 

PAIVA, Edson. Projeto experimental de propaganda. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 

ROBERTS, Kevin. Lovemarks – o futuro além das marcas. São Paulo: M. Books, 
2005. 

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do 
consumidor: conceitos e casos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  

SAKAMOTO, Cleusa Kazue; SILVEIRA, Isabel Orestes. Como fazer projetos de 
iniciação científica. São Paulo: FAPCOM: Paulus, 2014. 

SILVA, Zander Campos da. Dicionário de marketing e propaganda. 3.ed. São 
Paulo: Referência, 2005. 



262 

   

 

 

SISSORS, Jack Zainville; BUMBA, Lincoln. Planejamento de mídia. São Paulo: 
Nobel, 2001. 

TAMANAHA, Paulo. Planejamento de mídia: teoria e experiência. 2. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  

TORRES, Claudio. A bíblia do marketing digital. 1. ed. 7º reimp. São Paulo: 
Novatec, 2013. 

YANAZE, Mitsuru Higuchi (Org.). Gestão de marketing e comunicação: avanços e 
aplicações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

  



263 

   

 

 

15.2 Referências digitais 

ACERVO ESTADÃO. Prédios de São Paulo: Cine Trianon. Disponível em 
<http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,predios-de-sao-paulo-cine-
trianon,10346,0.htm>. Acesso em 30 de abril de 2016. 

ADVFN. PIB Brasil 2015. Disponível em 
<http://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil/2015>. Acesso em 10 de março de 2016. 

ADORO CINEMA. Mídia Kit. Disponível em 
<http://pt.slideshare.net/AdoroCinema/adorocinemaformatostabela2014-32992770>. 
Acesso em 20 de novembro de 2016 

AGÊNCIA CAIXA DE NOTÍCIAS. A volta do Belas Artes. Disponível em 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=1121>. 
Acesso em 18 de novembro de 2016. 

AGÊNCIA CAIXA DE NOTÍCIAS. Cine Caixa Belas Artes é tombado pela 
Prefeitura de São Paulo. Disponível em 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=4231>. 
Acesso em 16 de novembro de 2016. 

ANCINE. Apresentação. Disponível em: 
<http://www.ancine.gov.br/?q=ancine/apresentacao>. Acesso em 20 de maio de 
2016. 

ANCINE. Decreto 8386/2014. Disponível em: 
<http://www.ancine.gov.br/?q=legislacao/decretos/decreto-n-8386-de-30-de-
dezembro-de-2014>. Acesos em: 25 de maio de 2016. 

ANCINE. Distribuição em salas de exibição SADIS detalhado. Disponível em 
<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/DistribuicaoSalas/Informe_SADIS_Detalh
ado_2014_21.12.2015.pdf>. Acesso em 16 de março de 2016. 

ANCINE. Informe preliminar do OCA. Disponível em 
<http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/Informe_preliminar_2015.pdf>. Acesso 
em 15 de março de 2016. 

https://www.google.com/url?q=http://pt.slideshare.net/AdoroCinema/adorocinemaformatostabela2014-32992770&sa=D&ust=1479905322461000&usg=AFQjCNFevxBG04sHX6f7YXT-WcjGQchOWg


264 

   

 

 

ANCINE. O que é o FSA? Disponível em <http://fsa.ancine.gov.br/>. Acesso em 17 
de abril de 2016. 

ANCINE. Recolhimento da CONDECINE. Disponível em: 
<https://ancine.gov.br/?q=condecine>. Acesso em 27 de maio de 2016. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CINEMATOGRAFIA. Disponível em 
<http://www.abcine.org.br/abc/>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

BOLETIM CEINFO. Informativo Censo Demográfico 2010 – IGBE. Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicaco
es/Boletim_CEInfo_Censo_02.pdf>. Acesso em 22 de agosto de 2016. 

CAIXA BELAS ARTES. Disponível em <http://caixabelasartes.com.br>. Acesso em 
6 de maio de 2016.  

CAIXA BELAS ARTES. Pesquisa de aniversário de reabertura. Disponível em 
<https://pesqicaixabelasartes.typeform.com/report/jmPX7G/aPQj>. Acesso em 20 de novembro de 
2016. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A volta do Belas Artes. Disponível em 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=1121>. 
Acesso em 17 de abril de 2016. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. André Sturm: “Eu tinha mesmo era essa 
vontade de estar no cinema”. Disponível em 
<http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=1119>. 
Acesso em 13 de maio de 2016. 

CAIXA CULTURAL. Gente Arteira. Disponível em 
<http://www.caixacultural.com.br/sitepages/DetalhaPrograma.aspx?idprograma=6>. 
Acesso em 19 de novembro de 2016. 

CAIXA CULTURAL. Programa de ocupação dos espaços da Caixa Cultural. 
Disponível em <http://www.programasculturaiscaixa.com.br/programa-ocupacao-
espaco>. Acesso em 19 de novembro de 2016. 



265 

   

 

 

CAIXA CULTURAL. Sobre a Caixa Cultural. Disponível em: 
<http://www.caixacultural.com.br/SitePages/site-sobre.aspx>. Acesso em 20 de 
março de 2016. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei 12993/2013. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12933-26-dezembro-2013-777776-
norma-pl.html>. Acesso em 27 de maio de 2016. 

CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE. Disponível em: 
<http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/target>. Acesso em 20 de maio 
de 2016. 

CANAL TECH. Android já tem 1,4 bilhão de usuários em todo o mundo. 
Disponível em <https://canaltech.com.br/noticia/android/android-ja-tem-14-bilhao-de-
usuarios-em-todo-o-mundo-50011/>. Acesso em 20 de novembro de 2016 

CATÁLOGO DE CINEMA RUSSO. Disponível em 
<https://issuu.com/arsetvita/docs/catalogo_cinema_russo_sp>. Acesso em 8 de maio 
de 2016. 

CENP. Normas Padrão de Atividade Publicitária. Disponível em 
<http://www.cenp.com.br/PDF/NomasPadrao/Normas_Padrao_Portugues.pdf>. 
Acesso em 20 de novembro de 2016 

CINEMA DE ARTE. A história do cinema de arte de Fortaleza. Disponível em: 
<http://cinemadearte.com.br/cinema-de-arte/> Acesso em 22 de maio de 2016. 

CINEMARK. Disponível em <www.cinemark.com.br>. Acesso em 20 de maio de 
2016 

CINESALA. Disponível em <http://www.cinesala.com.br/>. Acesso em 20 de maio de 
2016 

CINESESC. Disponível em <https://www.sescsp.org.br/>. Acesso em 20 de maio de 
2016 

https://www.google.com/url?q=https://canaltech.com.br/noticia/android/android-ja-tem-14-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo-50011/&sa=D&ust=1479905322458000&usg=AFQjCNHX7jsfV9WTrAWq4VyRtm5HlNwJcQ
https://www.google.com/url?q=https://canaltech.com.br/noticia/android/android-ja-tem-14-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo-50011/&sa=D&ust=1479905322458000&usg=AFQjCNHX7jsfV9WTrAWq4VyRtm5HlNwJcQ
https://www.google.com/url?q=http://www.cenp.com.br/PDF/NomasPadrao/Normas_Padrao_Portugues.pdf&sa=D&ust=1479905322435000&usg=AFQjCNHUiY0iIjhEb4ZbCbbReGWDxJbgpw


266 

   

 

 

CINEMATECA. Disponível em <http://www.cinemateca.gov.br/>. Acesso em 20 de 
maio de 2016 

CONDEPHAAT. Disponível em 
<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.fe8f17d002247c2c53bbcfeae
2308ca0/?vgnextoid=963c6ed1306b0210VgnVCM1000002e03c80aRCRD>. Acesso 
em 17 de abril de 2016. 

CORREIO DE UBERLÂNDIA. Inflação e crise levam 84% dos brasileiros a 
cortarem gastos. Disponível em <http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-
regiao/inflacao-e-crise-levam-84-dos-brasileiros-a-cortar-em-gastos/>. Acesso em 23 
de maio de 2016. 

DEADLINE. Cinemark president Robert Copple leaves to “pursue personal 
interests”. Disponível em <http://deadline.com/2016/02/cinemark-president-robert-
copple-resigns-1201711738/>. Acesso em 19 de maio de 2016.  

EBC AGÊNCIA BRASIL. IBGE: renda per capita média do brasileiro atinge R$ 
1.113 em 2015. Disponível em 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-02/ibge-renda-capita-media-
do-brasileiro-atinge-r-1113-em-2015>. Acesso em 29 de maio de 2016. 

ÉPOCA. Instagram ganha 1 milhão de usuários por mês no Brasil. Disponível 
em <http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/06/instagram-
ganha-1-milhao-de-usuarios-por-mes-no-brasil.html>. Acesso em 20 de novembro 
de 2016. 

EQUIPE NEWS. Exposição 40º Festival SESC Melhores Filmes. Disponível em: 
<http://equipenews.com.br/entretenimento/exposicao-40o-festival-sesc-melhores-
filmes>. Acesso em 20 de maio de 2016. 

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA. Disponível em 
<http://www.itaucinemas.com.br/home/>. Acesso em 20 de maio de 2016 

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA. Firmada parceria com Espaço Itaú de Cinema. 
Disponível em <http://www.itaucinemas.com.br/espaco-itau/unidades/sp-pompeia-
imax>. Acesso em 20 de maio de 2016. 

http://deadline.com/2016/02/cinemark-president-robert-copple-resigns-1201711738/
http://deadline.com/2016/02/cinemark-president-robert-copple-resigns-1201711738/


267 

   

 

 

ESTADÃO. Belas Artes se torna patrimônio cultural do Estado. Disponível em 
<http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/belas-artes-se-torna-
patrimonio-cultural-do-estado/>. Acesso em 30 de abril de 2016. 

ESTADÃO. A primeira sessão (oficial) de cinema em São Paulo. Disponível em 
<http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,a-primeira-sessao-oficial-de-cinema-
de-sao-paulo,9191,0.htm>. Acesso em 12 de fevereiro de 2016. 

ESTADÃO CONTEÚDO. Só 10% das cidades brasileiras têm cinema aponta 
IBGE. Disponível em <http://new.d24am.com/plus/cinema/10-cidades-brasileiras-
cinema-aponta-ibge/144294>. Acesso em 18 de março de 2016. 

ESTADÃO. Três cidades do Brasil estão no TOP 10 de congestionamentos. 
Disponível em <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,tres-cidades-do-brasil-
estao-no-top-10-de-congestionamentos,10000022561>. Acesso em 20 de novembro 
de 2016. 

EXAME. Inflação começa a ceder; veja trajetória nos últimos tempos. Disponível 
em <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/inflacao-comeca-a-ceder-veja-
sobe-e-desce-nos-meses-e-anos>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

FACEBOOK PARA EMPRESAS. 102 milhões de brasileiros compartilham seus 
momentos no Facebook todos os meses. Disponível em 
<https://www.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-compartilham-
seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses>. Acesso em 20 de novembro de 
2016. 

FESTIVAL DE CINEMA LATINO-AMERICANO. Disponível em 
<http://www.festlatinosp.com.br/2015>. Acesso em 9 de maio de 2016. 

FOLHA DE S. PAULO. Belas Artes volta digital e com os filmes de sempre. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/06/1462606-belas-artes-
volta-digital-e-com-os-filmes-de-sempre.shtml>. Acesso em 30 de abril de 2016. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA. Lei Rouanet – Como funciona. Disponível 
em: <http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/apoie-a-cultura/leiRouanet/como-
funciona>. Acesso em: 27 de maio de 2016. 



268 

   

 

 

FUNDAÇÃO PERCEU ABRAMO. Pesquisa de opinião pública; públicos e 
cultura.  Disponível em <http://www.fpabramo.org.br/pesquisasfpa/wp-
content/uploads/2014/04/FPA_Pesquisa_PublCultura.pdf>. Acesso em 19 de abril de 
2016.  

G1. 1 em cada 3 brasileiros reduziu gasto com refeição fora de casa e lazer. 
Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/1-em-cada-3-
brasileiros-reduziu-gasto-com-refeicao-fora-de-casa-e-lazer.html>. Acesso em 25 de 
março de 2016. 

G1. Estreia primeiro cinema 3D do Brasil. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,AA1381495-7086,00.html>. Acesso em: 20 
de março de 2016. 

G1. Governo regulamenta salário mínimo de 2016 no valor de R$ 880,00. 
Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/governo-regulamenta-
salario-minimo-de-2016-no-valor-de-r-880.html>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

G1. Taxa média de desemprego ficou em 8,5%, em 2015, diz IBGE. Disponível 
em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/taxa-media-de-desemprego-ficou-
em-85-em-2015-diz-ibge.html>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

G1. Violência no centro de São Paulo ameaça turismo na região. Disponível em 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/violencia-no-centro-de-sao-paulo-
ameaca-turismo-na-regiao.html>. Acesso em 22 de abril de 2016. 

G1 Economia. Entenda o PIB: Conheça como funcionam os métodos para medir a 
atividade econômica do Brasil. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/pib-o-
que-e/platb/>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

GOVERNO FEDERAL. Cartilha do Censo 2010. Disponível em 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-
censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf>. Acesso em 14 de maio de 2016. 

GUIA DA SEMANA. Kinoplex Vila Olímpia. Disponível em 
<http://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/cinema/salas-de-cinema/kinoplex-vila-
olimpia>. Acesso em 22 de maio de 2016. 



269 

   

 

 

GUIA DA SEMANA. “O Noitão vai voltar”, garante dono do Belas Artes. 
Disponível em <http://www.guiadasemana.com.br/cinema/noticia/o-noitao-vai-voltar-
garante-dono-do-belas-artes>. Acesso em 30 de abril de 2016.  

GUIA DA SEMANA. O que é um filme cult. Disponível em 
<http://www.guiadasemana.com.br/cinema/noticia/o-que-e-um-filme-cult>. Acesso 
em 19 de abril de 2016. 

IBGE. Dados sobre o envelhecimento no Brasil. Disponível em 
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-
estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf>. Acesso em 20 de novembro 
de 2016. 

IBGE. Em 2015 PIB cai 3,8% e totaliza R$ 5,9 trilhões. Disponível em 
<http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3
111>. Acesso em 10 de março de 2016. 

IBGE CIDADES. São Paulo. Disponível em 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355030>. Acesso em 21 de abril 
de 2016. 

INGRESSO.COM. Cine Livraria Cultura/CineArte. Disponível em: 
<http://www.ingresso.com/sao-paulo/home/local/cinema/cinearte>. Acesso em 21 de 
novembro de 2016. 

INGRESSO.COM. Reserva Cultural. Disponível em <http://www.ingresso.com/sao-
paulo/home/local/cinema/reserva-cultural>. Acesso em 25 de maio de 2016. 

IPSOS MARPLAN. Dados extraídos do programa TomMicro, referentes à pesquisa 
de 2014 realizada pelo instituto. 

 J. LEIVA. Hábitos culturais dos paulistas. Disponível em 
<http://www.jleiva.com.br/pesquisa_sp/>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

KINOPLEX. Disponível em <http://www.kinoplex.com.br/>. Acesso em 20 de maio de 
2016 



270 

   

 

 

MACHADO, Ana Flávia; PAGLIOTO, Bárbara Freitas. Perfil dos frequentadores de 
atividades culturais: o caso nas metrópoles brasileiras. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
41612012000400003>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 

METRO JORNAL.  Mídia kit. Disponível em 
<http://www.metrojornal.com.br/assets/marketing/midiakit/printed/>. Acesso em 20 
de novembro de 2016. 

METRÔ SP.  Kit de negócios. Disponível em 
<http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/kit/#6-7/z>. Acesso em 20 de novembro 
de 2016. 

MEU SUCESSO. Entenda a Teoria da Pirâmide de Maslow.  Disponível em 
<https://meusucesso.com/artigos/vendas/entenda-a-teoria-da-piramide-de-maslow-
347/>. Acesso em 2 de maio de 2016. 

MICHAELIS. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/bomboniere%20_917852.h
tml>. Acesso em: 28 de maio de 2016. 

MÍDIA DADOS BRASIL E MDi. Disponível em <http://gm.org.br/midia-dados>. 
Acesso em 22 de abril de 2016. 

MÍDIA DADOS BRASIL. Mídia out of home. Disponível em 
<https://dados.media/#/view/CATEGORY/OOH/MDB_OOH_PERFIL_EVOLUCAO>. 
Acesso em 20 de novembro de 2016. 

MÍDIA DADOS BRASIL. Perfil dos consumidores do meio cinema. Disponível em 
< https://dados.media/#/app/mosaic/cinema>. Acesso em 20 de março de 2016. 

MINISTÉRIO DA CULTURA. Disponível em <http://www.cultura.gov.br/cinema>. 
Acesso em 17 de abril de 2016. 

MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO. Disponível em 
<http://39.mostra.org/en/home/>. Acesso em 28 de março de 2016. 

https://www.google.com/url?q=http://www.metrojornal.com.br/assets/marketing/midiakit/printed/&sa=D&ust=1479905322449000&usg=AFQjCNE40bhw_Kte5GRgv7iNg96tWWLSWg
https://www.google.com/url?q=http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/kit/%236-7/z&sa=D&ust=1479905322442000&usg=AFQjCNEPbE2fbgDpC0YHPlVn-aJBOnM2qA


271 

   

 

 

MOSTRA ÁFRICA HOJE. Disponível em <http://mostraafricahoje.blogspot.com.br/>. 
Acesso em 9 de maio de 2016. 

MOVIMENTO CINE BELAS ARTES. Disponível em 
<http://movimentocinebelasartes.com/author/mba/>. Acesso em 21 de agosto de 
2016. 

MUNDO DAS MARCAS. Netflix. Disponível em: 
<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2007/05/netflix-best-way-to-rent-
movies.html>. Acesso em 20 de março de 2016. 

OCA. O que é a OCA. Disponível em: <http://oca.ancine.gov.br/oca.htm>. Acesso 
em 25 de março de 2016. 

O GLOBO. Poder de compra do brasileiro cai pela 1ª vez desde 2004. Disponível 
em < http://cidadeverde.com/noticias/204516/poder-de-compra-do-brasileiro-cai-
pela-1-vez-desde-2004>. Acesso em 25 de março de 2016. 

OMELETE. Conhecemos o primeiro cinema IMAX do Brasil. Disponível em: 
<https://omelete.uol.com.br/filmes/noticia/conhecemos-o-primeiro-cinema-imax-do-
brasil/>. Acesso em 20 de abril de 2016. 

O UNIVERSO DE MIYASAKI | OTOMO | KON. Disponível em 
<http://nuage.art.br/mok/pa/>. Acesso em 17 de abril de 2016. 

ÓTIMA. Mídia Kit. Disponível em 
<http://www.otima.com/Adm/userfiles/20140801080520OTIMA%20-
%20Maidia%20Kit.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2016 

PAPO UNIVERSITÁRIO. Entenda o que é e o que faz o profissional de Social 
Media!. Disponível em: <http://papouniversitario.anhembi.br/2015/04/trabalhar-com-
facebook-entenda-o-que-e-e-o-que-faz-o-profissional-de-social-media/>. Acesso em 
28 de maio de 2016. 

PESQUISA CAIXA BELAS ARTES. Disponível em 
<https://pesqicaixabelasartes.typeform.com/report/jmPX7G/aPQj>. Acesso em 28 de 
abril de 2016. 

https://www.google.com/url?q=http://www.otima.com/Adm/userfiles/20140801080520OTIMA%2520-%2520Maidia%2520Kit.pdf&sa=D&ust=1479905322459000&usg=AFQjCNGiDlwPO6YNB1GqA7Sf4zA86ccHSw
https://www.google.com/url?q=http://www.otima.com/Adm/userfiles/20140801080520OTIMA%2520-%2520Maidia%2520Kit.pdf&sa=D&ust=1479905322459000&usg=AFQjCNGiDlwPO6YNB1GqA7Sf4zA86ccHSw


272 

   

 

 

PIMENTA, Caio. Fim e resistência: a crise dos cinemas de rua no Brasil. 
Disponível em <http://www.cineset.com.br/fim-e-resistencia-a-crise-dos-cinemas-de-
rua-no-brasil/>. Acesso em 20 de março de 2016. 

PIPOCA PAULISTA. Disponível em: 
<http://pipocapaulista.blogspot.com.br/2013/09/das-secoes-de-livros-as-sessoes-
de.html&gt;>. Acesso em 20 de maio de 2016. 

PLANALTO. Constituição da república federativa do brasil de 1988. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em 20 de maio de 2016. 

PLANALTO. Lei 10.695/2003. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.695.htm>. Acesso em 22 de 
maio de 2016. 

PLANALTO. Lei 12.291/2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12291.htm>. Acesso 
em 22 de maio de 2016. 

PLAYARTE. Disponível em <http://www.playartepictures.com.br/>. Acesso em 20 de 
maio de 2016 

PLAYARTE CINEMAS SP. Disponível em 
<http://www.mundodastribos.com/playarte-cinemas-sp-enderecos.html>. Acesso em 
20 de maio de 2016. 

PLUGCITÁRIOS. Falando sobre mídia: mídia exterior. Disponível em: 
<http://plugcitarios.com/2013/10/28/falando-midia-midia-exterior/>. Acesso em: 28 de 
maio de 2016. 

PNAD. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pes
quisa=149>. Acesso em 15 de novembro de 2016. 

PORTAL BRASIL. Demografia. Disponível em 
<http://www.brasil.gov.br/governo/2011/02/demografia>. Acesso em 22 de abril de 
2016. 



273 

   

 

 

PRESHOW. Mídia kit. Disponível em <http://preshow.com.br/>. Acesso em 20 de 
novembro de 2016. 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Dados Demográficos dos Distritos pertencentes 
as Subprefeituras. Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dad
os_demograficos/index.php?p=12758>. Acesso em 29 de abril de 2016. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO. Lei 6889/1966. Disponível em: 
<http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/financas/legislacao/Lei-6989-
1966.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2016. 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Histórico. Disponível 
em:<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/historico/ind
ex.php?p=1132>. Acesso em 1 de maio de 2016. 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Histórico demográfico do município de São 
Paulo. Disponível e 
<http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas.php>. Acesso em 21 
de abril de 2014. 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Decreto 49969/2008. Disponível em: 
<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/inte
gra.asp?alt=29082008D%20499690000>. Acesso em 27 de maio de 2016. 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Lei 6989/1966. Disponível em 
<http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/financas/legislacao/Lei-6989-
1966.pdf>. Acesso em 12 de maio de 2016. 

PRESHOW. Quem é quem no cinema – SP e RJ. Disponível em 
<http://preshow.com.br/download/PRESHOW-SP-RJ-QUEM-E-QUEM-NO-CINEMA-
102714.pdf>. Acesso em 28 de maio de 2016. 

PROJETO GALERIA. Cinemateca Brasileira vale a visita. Disponível em 
<http://lauraboechat.arq.br/blog/?p=713#.V0TKEPkrIdU>. Acesso em 25 de maio de 
2016. 



274 

   

 

 

QUERO BELAS ARTES AQUI. Disponível em 
<http://querobelasartes.blogspot.com.br/>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 

REC BRASIL. A Cinemateca Brasileira está sob nova direção. Disponível em 
<http://recbrasil.com.br/2013/10/a-cinemateca-brasileira-esta-sob-nova-direcao-sp/>. 
Acesso em 25 de maio de 2016. 

RESERVA CULTURAL. Disponível em <http://www.reservacultural.com.br/>. 
Acesso em 20 de maio de 2016 

REVISTA MARABÁ. Direito à memória. Disponível em 
<https://revistamaraba.wordpress.com/2013/01/25/direito-a-memoria/>. Acesso em 
20 de maio de 2016. 

REVISTA PRIVATE BOOKERS. 39.ed.. Disponível em 
<https://issuu.com/privatebrokers/docs/privatebrokers_39/1>. Acesso em 15 de maio 
de 2016. 

SEADE. PIB trimestral do estado de São Paulo. Disponível em 
<http://www.seade.gov.br/pibtrimestral/analise/>. Acesso em 15 de março de 2016. 

SEBRAE. Como montar um cinema. São Paulo: Sebrae, 2016. 

SECRETARIA DA CULTURA. Condephaat – upph. Disponível em: 
<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.3ece191cdbb97673b47b5f57
e2308ca0/?vgnextoid=84fc343c80f37210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&vgnextch
annel=84fc343c80f37210VgnVCM1000002e03c80aRCRD>. Acesso em 20 de maio 
de 2016. 

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. Dados sobre o envelhecimento no 
Brasil. Disponível em <http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados 
estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf>. Acesso em 14 de maio de 
2016. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Incentivo ao cinema pela Prefeitura de 
São Paulo prioriza espaços culturais históricos e valoriza o cinema nacional. 
Disponível em 

https://revistamaraba.wordpress.com/2013/01/25/direito-a-memoria/


275 

   

 

 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=15611>. 
Acesso em 17 de abril de 2016. 

SIMÕES, Inimá. Salas de cinema em São Paulo. São Paulo, PW/Secretaria 
Municipal da Cultura/Secretaria de Estado da Cultura, 1990.  

SPC BRASIL. 86% dos brasileiros ajustaram orçamento para enfrentar a crise, 
aponta pesquisa do SPC Brasil. Disponível em 
<https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/1358>. Acesso em 17 de abril de 
2016. 

TERRA. São Paulo cai 51 posições em ranking mundial de congestionamento. 
Disponível em <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sao-paulo-sai-da-7-para-a-
58-posicao-em-ranking-mundial-de-
congestionamentos,74d29c35c90a77746e35e72a61ba5accbq96hb1g.html>. Acesso 
em 22 de abril de 2016. 

TRIOLÉ. Kieslowski no CineSesc. Disponível em 
<http://triolecultural.blogspot.com.br/2012/06/kieslowski-no-cinesesc.html>. Acesso 
em 20 de maio de 2016. 

UOL. Cine Belas Artes e arredores. Disponível em 
<http://noticias.uol.com.br/album/110802belasartes_album.jhtm >. Acesso em 30 de 
abril de 2016. 

UOL. Inflação faz brasileiro cortar gasto com roupa, lazer e comida. Disponível 
em <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/10/09/pesquisa-inflacao-faz-
brasileiro-cortar-gasto-com-roupa-lazer-e-comida.htm>. Acesso em 25 de março de 
2016. 

UOL ECONOMIA. Câmbio. Disponível em 
<http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-comercial-estados-unidos/>. 
Acesso em 17 de abril de 2016. 

UOL TECNOLOGIA. No cinema 4D, tecnologia ‘salta’ das telas e cria interação 
com público. Disponível em: 
<http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/13/no-cinema-4d-tecnologia-
salta-das-telas-e-cria-interacao-com-publico.htm>. Acesso em 16 de abril de 2016. 



276 

   

 

 

VEJA SP. Mídia kit. Disponível em 
<http://publiabril.abril.com.br/svp/tabelas/precos>. Acesso em 20 de novembro de 
2016 

VIAJE AQUI. Disponível em 
<http://msalx.viajeaqui.abril.com.br/2014/12/08/1636/5tY2z/reserva.jpeg?141806385
5>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 

  

https://www.google.com/url?q=http://publiabril.abril.com.br/svp/tabelas/precos&sa=D&ust=1479905322455000&usg=AFQjCNG8pHe1y7lUfnyJiSdFxwO9San1rg


277 

   

 

 

16 GLOSSÁRIO 

2D: filmes bidimensionais que exploram apenas as propriedades de imagem e som. 
Forma tradicional de exibição de vídeo. 

3D: filmes tridimensionais que exploram, além de imagem e som, a profundidade. 

4D: filmes quadridimensionais que exploram imagem, som, profundidade e 
sensações que se adequam à exibição, proporcionando ao espectador uma 
experiência mais próxima da realidade. 

Blockbuster: termo utilizado para definir produções cinematográficas com foco em 
grandes públicos. São filmes com altos investimentos, considerados hollywoodianos.  

Branding experience: experiências propostas por uma marca para estreitar o 
relacionamento com seus consumidores e engajá-los em suas causas e ações. 

CineClub: associação que reúne apreciadores, críticos e profissionais de cinema 
para debates, palestras e estudos de filmes. 

Cinema artístico: espaços que exibem filmes artísticos voltados para um público 
mais específico que busca alternativas às produções blockbusters. 

Co-branding: termo utilizado para definir ações e parcerias entre duas marcas 
distintas, para promover determinado produto ou serviço. 

Cult: definição de um público ou produção cuja principal característica é o culto à 
arte ou ao intelecto. Aqui, o cult é utilizado para falar dos consumidores de cinema 
artístico. 

D-BOX: tecnologia que oferece ao espectador uma experiência mais próxima da 
realidade, por meio de elementos que transmitem sensações representadas na tela. 

Foyers: áreas externas de um espaço fechado. 

IMAX: abreviatura para Imagine Maximum, é uma tecnologia que oferece ao 
espectador uma experiência inovadora com salas de exibição digitais, telas muito 
maiores do que as convencionais e mais qualidade no som. 

Lovemark: marcas que exploram um relacionamento com o consumidor de modo 
que este se identifique a ponto de divulga-la. 

Market share: participação de mercado de uma empresa em termos de faturamento. 

Marketing content: estratégia para gerar engajamento a partir de conteúdos 
relevantes para o consumidor. 
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Merchandising: ações da marca no ponto de venda de seus produtos ou serviços. 

Multiplex: complexos de cinema com mais de uma sala de exibição simultânea. 

Out of home: qualquer tipo de mobiliário urbano utilizado para a divulgação de um 
produto ou serviço. 

Publipost: termo utilizado para definir o post patrocinado publicado por um usuário 
influenciador ou empresa. Geralmente o post aparenta ser uma publicação normal, 
mas o produto ou serviço é mencionado em algum momento da publicação. 

Share of mind: medição do nível de lembrança de uma marca de acordo com os 
consumidores. 

Snack bar: nome utilizado pela rede Cinemark para se referir à lanchonete das 
unidades. 

Social media: profissional responsável pelo relacionamento de marcas e pessoas 
com o público nas redes sociais. 

Storytelling: trata-se da narrativa de uma história dentro de uma propaganda. É uma 
técnica de criação utilizada para aproximar a marca ao consumidor e tornar mais 
emocional a proposta da campanha. 

Streaming: tecnologia que permite a transmissão simultânea pela internet. 

XD: tipo de exibição patenteada pelo Cinemark, que consiste em salas com telas 
maiores e qualidade de som superior às tradicionais. 
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17 APÊNDICES 

17.1 Pesquisa elaborada pela agência Zero Onze com clientes e não 
clientes do Caixa Belas Artes: projeto de pesquisa e resultados 

17.1.1 Introdução e problematização 

O Caixa Belas Artes é um personagem da cidade de São Paulo. Além de sua 

importância histórica e cultural e anos de tradição na exibição de filmes artísticos, a 

sua preservação ao longo do tempo — mesmo diante de tantos fechamentos — faz 

do espaço um sobrevivente: é um dos poucos cinemas de rua em atividade na 

cidade. 

Em São Paulo, outros cinemas que realizam a exibição de filmes artísticos se 

destacam por pontos além da programação. O espaço, diferentes opções de 

alimentação e a localização em regiões também muito frequentadas pelo público cult 

como a Rua Augusta e a Avenida Paulista são diferenciais muito positivos para os 

concorrentes. 

Para melhorar o share of mind do Caixa Belas Artes, é necessário conhecer o 

consumidor de cinema artístico, suas preferências e o porquê de sua escolha de 

espaço para frequentar.  

17.1.2 Objetivo e justificativa 

17.1.2.1 Objetivo geral 

Obter informações sobre os interesses gerais dos frequentadores de cinema 

artístico e a sua percepção sobres estes espaços na cidade de São Paulo. 

17.1.2.2 Objetivo específico 

Descobrir como o público dos cinemas de rua da cidade se relacionam com 

esses espaços e com a cultura de uma maneira geral, a fim de identificar pontos 
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positivos e negativos no Caixa Belas Artes e trabalhá-los para aumentar a 

lembrança da marca. 

17.1.2.3 Justificativa social 

A justificativa social deste projeto consiste na observação da relação que o 

paulistano tem com a cultura e, especificamente, com os cinemas de rua, voltados 

especificamente à exibição de filmes clássicos e do segmento cult. 

17.1.2.4 Justificativa científica 

Cientificamente falando, a relevância deste projeto está no embasamento que 

irá fornecer para a composição do planejamento de comunicação para o Caixa Belas 

Artes, a fim de descobrir e fomentar seu problema de comunicação, para que seja 

elaborado um plano eficaz que o solucione. 

17.1.3 Metodologia de pesquisa 

Serão realizadas pesquisas do tipo amostral exploratória, através de 

questionários com perguntas quantitativas e qualitativas, e serão aplicadas em duas 

etapas paralelas, descritas abaixo: 

Questionário presencial: elaborado com perguntas abertas e fechadas para os 

frequentadores do cinema Caixa Belas Artes, com o objetivo primário de reconhecer 

sua percepção e relação com o espaço físico, a fim de entender quais pontos o 

cinema agrada ou não ao seu público frequentador; 

Questionário online: com fãs de cinema artístico, incluindo frequentadores e 

não frequentadores do Caixa Belas Artes, para entender quais fatores levam em 

consideração na hora de escolher um cinema de rua e suas percepções sobre o 

Caixa Belas Artes (apenas para frequentadores).  
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17.1.4 Método de coleta de dados 

Os dados da pesquisa foram coletados a partir de questionários especiais, 

elaborados para frequentadores e não frequentadores do Caixa Belas Artes. São 

questionários de curta duração, estruturados para coletar informações sobre as 

preferências de consumo dos entrevistados e sua relação com os cinemas de rua de 

São Paulo.  

O questionário presencial é composto por perguntas quantitativas de única e 

múltipla escolhas, e perguntas qualitativas com respostas abertas. A aplicação da 

pesquisa foi feita pelos integrantes da agência, com imparcialidade e 

profissionalismo, e aconteceu em dois dias de forte movimento no Caixa Belas 

Artes. 

No questionário online, a configuração da pesquisa permite que as primeiras 

respostas direcionem para diferentes questionários: um para frequentadores do 

cliente e outro para não frequentadores. Ambos os questionários possuem as 

mesmas características do questionário presencial. 

17.1.5 Cálculo amostral e quantidade de entrevistados 

São 189 entrevistados, com grau de confiança 90% e margem de erro de 6%.  

17.1.6 Local e duração da pesquisa 

A aplicação do questionário presencial foi feita no espaço físico do Caixa 

Belas Artes, nos dias 05 e 16 de setembro. A variação das datas teve como objetivo 

a variação da amostra de acordo com os diferentes públicos que frequentam o 

cinema; às segundas — em que há promoções de ingressos pela metade do preço 

— e às sextas, quando o ingresso é mais caro do que durante os outros dias da 

semana.  
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O questionário online foi divulgado em grupos do Facebook segmentados 

para fãs de cinemas artísticos e de rua, com duração de três semanas, de 05 a 23 

de setembro. 

17.2 Cardápio do evento de comemoração dos 50 anos de Caixa Belas 
Artes 

Canapê de azeitona 

Canapê de berinjela 

Mini batata decorada servida sob colchão de sal grosso 

Tartelete de frango com gergelim 

Folhado de palmito 

Queijo brie com geleia de damasco 

 

Pratos quentes: Massa ao molho pomodoro leve, com queijo parmesão 

 

Doces: Brownie e brigadeiro 
 

Bebidas: Champagne, vinho, refrigerante nas versões normal e zero (Coca 

Cola, Guaraná e Fanta), suco de uva, suco de abacaxi com hortelã, suco de laranja, 

água mineral natural sem gás, água mineral natural com gás 

 

Equipe (devidamente uniformizada para a ocasião): Seis garçons, dois 

ajudantes e uma coordenadora. 
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17.3 Roteiro do comercial 

Caixa Belas Artes 
“Sua história está aqui”  

 
1 CONJUNTO NACIONAL 

EU JÁ CONTEI E PRESENCIEI MUITAS 
HISTÓRIAS. VI CASAIS DE NAMORADOS 
DAREM O PRIMEIRO BEIJO APAIXONADO. 

Casal: foco no olhar dos dois e no encontro das 
bocas ao se beijarem.  

 
2 CONJUNTO NACIONAL 

VI O AMOR NASCER E PERMANECER ATÉ 
OS DIAS DE HOJE, E DESPERTEI O 
INTERESSE PELA CULTURA EM MUITAS 
PESSOAS. 

Moça: focar no sorriso.  

 

3 PONTO DE ÔNIBUS 

EU ACOLHI VISITANTES DA CIDADE, E 
PESSOAS QUE SEMPRE ESTIVERAM AQUI. 

Homem: esperando o ônibus no ponto. 

 
4 CONJUNTO NACIONAL 

SOU O PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS, 
E SEI QUE AINDA DAREI INÍCIO A 
MUITAS OUTRAS AMIZADES.  

 
Grupo de amigos rindo e conversando. Focalizar 

nos traços do rosto. 

 

5 FACHADA CAIXA BELAS ARTES 
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SOU O PREFERIDO DE MUITAS PESSOAS, 
E ALGUMAS ACOMPANHAM A MINHA 
HISTÓRIA DESDE O INÍCIO. EU VI A 
CULTURA PERMANECER MESMO DEPOIS DE 
TANTAS MUDANÇAS.  

 
        Takes da fachada do cinema e o movimento 

constante na rua. 

 

6 PONTO DE ÔNIBUS/FRENTE AO CAIXA BELAS ARTES 

EU ESTOU PRESENTE NO SEU DIA-

A- DIA, MESMO QUE POR UM INSTANTE, 

DA CALÇADA OU DA JANELA DO ÔNIBUS. 

Perspectiva pela a janela do ônibus. 

7     PRAÇA PRÓXIMA AO CAIXA BELAS ARTES 

JÁ ACOMPANHEI DIFERENTES 

GERAÇÕES, E HOJE EU EXISTO 

PORQUE MUITOS PEDIRAM A MINHA 

VOLTA. 

Mostrar o contraste de gerações com a criança e o 

idoso de mãos dadas.  

8      EM FRENTE AO CAIXA BELAS ARTES 

E AGORA EU ESTOU AQUI, 

CONTANDO MAIS UMA HISTÓRIA. 

    Atendente entregando o ingresso ao comprador.  
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17.4 Storyboard do comercial 

Peça 46 - Storyboard do comercial 

 
Fonte: Agência Zero Onze. 
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18 ANEXOS 

18.1 Análise dos resultados e questionário: pesquisa de campo realizada 
pelo Caixa Belas Artes 

Ao completar um ano de reabertura, em julho de 2015, o Caixa Belas Artes 

realizou uma pesquisa para obter mais informações sobre o seu público. Foram 554 

respostas e a amostra obtida foi suficiente para representar a população do 

município. 

Concluiu-se que os jovens de até 29 anos representam 65% do número de 

frequentadores do Caixa Belas Artes; adultos de 30 a 39 anos correspondem a 23% 

do público. 

Dentre os frequentadores, 89% declaram-se solteiros e cerca de 50% 

possuem uma renda familiar entre R$ 1.500 e R$ 5.000. 35% dos entrevistados têm 

renda acima de R$5.000. 

Quanto à frequência, 57% dos entrevistados disseram que vão ao Caixa 

Belas Artes pelo menos uma vez ao mês. Dos entrevistados, 41% passaram a 

conhecer o cinema por causa da comoção popular na época do seu fechamento, e 

32% consideram o espaço como uma opção de programa totalmente cultural, que 

vai além da exibição tradicional. 

Para 52%, a programação especial do Caixa Belas Artes (como o Noitão e a 

Sala SPCine, dedicada à exibição de filmes nacionais) é o que diferencia o espaço 

dos demais cinemas de rua da região. Os resultados da pesquisa revelam que a 

maior parte do público do Caixa Belas Artes pode ser considerada cinéfila, já que 

62% escolhem o espaço por causa da exibição de filmes clássicos. 
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Sábado é o dia preferido para ir ao cinema para 24% dos cinéfilos, enquanto 

21% preferem a segunda-feira, e outros 21% preferem a sexta-feira. 

Com relação ao melhor período do dia para frequentar o espaço, 56% 

preferem o período da noite e 44% preferem o da tarde; 38% preferem frequentar o 

cinema sozinhos, 28% com seus companheiros e 26% com amigos. 

Os entrevistados ficam sabendo da programação através do site (52%) e da 

página do Facebook do cinema (30%). Para a compra dos ingressos, 82% preferem 

a bilheteria do cinema, e apenas 11% preferem a internet. 

18.1.1 Questionário 

Qual sua faixa etária? 554 de 554 pessoas responderam esta pergunta 

1. 20 a 29 anos (296 / 53%) 

2. 30 a 39 anos (130 / 23%) 

3. 16 a 19 anos (64 / 12%) 

4. 40 a 49 anos (39 / 7%) 

5. 50 a 59 anos (18 / 3%) 

6. Mais de 60 anos (7 / 1%) 

 

Qual seu estado civil? 554 de 554 pessoas responderam esta pergunta 

1. Solteiro (492 / 89%) 

2. Casado (62 / 11%) 

 

Qual a sua faixa de renda familiar? 554 de 554 pessoas responderam esta 

pergunta 
1. Até R$ 5.000,00 (275 / 50%) 

2. Acima de R$ 5.000,00 (195 / 35%) 

3. Até R$ 1.500,00 (84 / 15%) 
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Com que frequência você vai ao Caixa Belas Artes? 554 de 554 pessoas 

responderam esta pergunta 
1. 1 vez por mês (314 / 57%) 

2. Raramente (114 / 21%) 

3. 1 vez por semana (103 / 19%) 

4. Mais de um vez por semana (23 / 4%) 

 
Você costumava frequentar o cinema antes do fechamento, em 2011? 

Caso sua resposta seja SIM, pule para a questão 7. 554 de 554 pessoas 

responderam esta pergunta 
1. Sim (295 / 53%) 

2. Não (259 / 47%) 

 

Se não, por que passou a frequentar após a reinauguração em 2014? 283 

de 554 pessoas responderam esta pergunta. 
 

1. Passei a conhecer o cinema após a comoção popular pelo fechamento 

e reabertura (117 / 41%) 

2. Hoje, considero o Caixa belas Artes uma opção de programa que vai 

além do cinema (90 / 32%) 

3. A programação atual me interessa mais (37 / 13%) 

4. A inauguração da estação Paulista do metrô / corredor de ônibus 

facilitou o acesso (21 / 7%) 

5. O valor do ingresso é mais baixo (18 / 6%) 

 
Na sua opinião, o que diferencia o Caixa Belas Artes dos demais 

cinemas de rua da região? 554 de 554 pessoas responderam esta pergunta 
1. A programação especial (com CineClub, Noitão, Sala SPCine) (285 / 

51%) 
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2. A programação regular do cinema (171 / 31%) 

3. Os valores mais baixos praticados nos ingressos (47 / 8%) 

4. A estrutura/ atendimento do local (28 / 5%) 

5. A programação extra (Happy Hour com jazz no mezanino, sessão de 

curtas-metragens etc) (20 / 4%) 

6. Os valores mais baixos praticados na bomboniere (3 / 1%) 

 
Com quem você costuma ir ao Caixa Belas Artes? 554 de 554 pessoas 

responderam esta pergunta 
1. Gosto de ir sozinho (209 / 38%) 

2. Vou com namorado (a) / marido – mulher (153 / 28%) 

3. Normalmente vou com amigos (142 / 26%) 

4. Vou sozinho e muitas vezes encontro algum amigo por lá, mesmo sem 

combinar (39 / 7%) 

5. Vou sozinho e sempre conheço pessoas novas, que compartilham do 

mesmo interesse (11 / 2%) 

 

Como você gosta de comprar o ingresso para o Caixa Belas Artes? 554 

de 554 pessoas responderam esta pergunta 

1. Na bilheteria (452 / 82%) 

2. Pela internet para a programação especial, como Noitão (61 / 11%) 

3. Pela internet sempre (41 / 7%) 

 

Qual é para você o melhor lugar da sala de cinema? 554 de 554 pessoas 

responderam esta pergunta 
1. No meio da sala (352 / 64%) 

2. No fundão (125 / 23%) 

3. Nas laterais da sala (43 / 8%) 

4. Lá na frente (34 / 6%) 
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O que você gosta de fazer antes da sessão começar? (pode escolher 
mais de uma opção) 552 de 554 pessoas responderam esta pergunta 

1. Tomar café (313 / 57%) 

2. Sentar no janelão do mezanino (311 / 56%) 

3. Olhar os produtos da lojinha (270 / 49%) 

4. Aguardar no balcão da bomboniere (176 / 32%) 

5. Tomar bebidas alcoólicas (whisky ou cerveja) (53 / 10%) 

6. Navegar no aplicativo dos tablets instalados no cinema (35 / 6%) 

 
Qual é o seu dia da semana preferido para ir ao cinema? 554 de 554 

pessoas responderam esta pergunta 
1. Segunda-feira (118 / 21%) 

2. Terça-feira (35 / 6%) 

3. Quarta-feira (54 / 10%) 

4. Quinta-feira (36 / 6%) 

5. Sexta-feira (116 / 21%) 

6. Sábado (130 / 23%) 

7. Domingo (65 / 12%) 

 

Em que período prefere ir ao cinema? 554 de 554 pessoas responderam 

esta pergunta 
1. Noite (313 / 56%) 

2. Tarde (241 / 44%) 

 

O que faz você optar pelo Caixa Belas Artes? (pode escolher mais de 
uma opção) 554 de 554 pessoas responderam esta pergunta 

1. Filmes clássicos em cartaz no cinema (343 / 62%) 

2. A curadoria da programação (328 / 59%) 

3. O Noitão (281 / 51%) 

4. Estreias exclusivas do Caixa Belas Artes (267 / 48%) 
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5. As mostras especiais (262 / 47%) 

6. Filmes que ficam muito mais tempo em cartaz (242 / 44%) 

7. O valor do ingresso (211/ 38%) 

8. O horário do filme que eu quero assistir (196 / 35%) 

9. Filmes nacionais que só estão lá (188 / 34%) 

10. A programação do CineClub (133 / 24%) 

11. O valor do ingresso de segunda-feira (meia do trabalhador) (128 / 23%) 

12. Sessões seguidas por bate-papo com cineastas (127 / 23%) 

13. O público (121 / 22%) 

 

Como você sabe sobre a programação do cinema? 554 de 554 pessoas 

responderam esta pergunta 
1. Pelo site (289 / 52%) 

2. Pelo Facebook (167 / 30%) 

3. Pelos guias de programação da imprensa (71 / 13%) 

4. Não busco a programação antes de ir ao cinema, escolho o que ver lá 

mesmo (20 / 4%) 

5. Pelo aplicativo para Windows Phone (7 / 1%) 

 

18.2 Autorização do uso de imagem e voz para o comercial 

O  abaixo assinado e  qualificado,  considerando  que  deseja participar  do  

programa produzido pelo oitavo semestre de Publicidade e Propaganda da 

FAPCOM,   denominado 50 anos Caixa Belas Artes,   firma  a presente,    para 

autorizar, expressamente e  a  título gratuito, a Agência Zero Onze e FAPCOM – 
Faculdade Paulus de Comunicação, efetuar gravação das cenas  com a  

participação do autorizante,   para  exibição e  reexibição,    por número ilimitado de 

vezes,  sendo concedida  a presente  autorização para  a Agência Zero Onze e 

FAPCOM – Faculdade Paulus de Comunicação,   para exibição em qualquer 

localidade do território nacional e/ou do exterior, via radiodifusão, VHF, UHF, Cabo 

incluindo “Pay TV” e “Pay per view”, internet, telefonia móvel  e  fixa,  ou ainda,    por 
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qualquer outro meio de transporte de sinal atualmente existente ou que no futuro 

venha a ser criado. Os direitos ora assegurados, poderão ser exercidos tanto no 

território nacional como no exterior, durante o prazo de cinco anos.  

Autoriza ainda, se necessário, a  dublagem de sua  voz, para qualquer idioma.

   

São Paulo, _____ de _____________ de _____. 

Nome:______________________________________________________________ 

RG nº: _________________________CPF nº: ______________________________  

Assinatura___________________________________________________________ 
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