
 

 

 

CINEMATERNA 	

RELATÓRIO ANUAL 2015  	

	

O CineMaterna, organização sem fins lucrativos pioneira em sessões de 
cinema amigáveis para mães e bebês de até 18 meses, registrou no ano de 
2015 um crescimento de 40% em sua rede de parceiros: 31 novas salas de 
cinema em seis novas cidades do país. Com isso, encerrou o ano em 40 
cidades e 91 salas de cinema, realizando cerca de 900 sessões, das quais 
participaram uma média de 50 adultos e 29 bebês por encontro.  

Para existir o CineMaterna é apoiado, desde 2009, pela Natura Mamãe e 
Bebê. Em 2015, a organização passou a contar também com a varejista Ri Happy Baby, que custeou 14 
dos 31 eventos de lançamento realizados ao longo do ano, além de realizar chás da tarde para as 
famílias em suas lojas depois das sessões de cinema. 

Embora a crise econômica tenha afetado os shoppings em 2015, justificando a suspensão de patrocínio 
em alguns desses estabelecimentos, o movimento foi bem menor do que o oposto, pois muitos 
enxergam no CineMaterna uma iniciativa de investimento baixo que traz continuamente público 
consumidor aos centros comerciais. Em junho de 2015 a agenda do CineMaterna já estava tomada por 
lançamentos previstos até o final do ano - e na virada do ano, havia eventos agendados por shoppings 
até maio de 2016.  

 
Lançamentos do CineMaterna  

Dos 31 lançamentos realizados no ano de 2015, sete foram realizados em cidades inéditas para o 
CineMaterna: Indaiatuba (SP), São José (SC), São Bernardo do Campo (SP), Natal (RN), Fortaleza (CE), 
São José dos Pinhais (PR) e Guarulhos (SP). A expansão, impulsionada pelo patrocínio da Ri Happy 
Baby, foi a maior realizada na história do CineMaterna. Além disso, pela primeira vez, uma rede de 
cinemas (Topázio, em Indaiatuba - SP) é patrocinadora local das suas sessões. 

Considerando os eventos de inauguração, a iniciativa registrou uma média de público de 164 adultos e 
110 bebês.  

Por conta dos lançamentos impulsionados por Ri Happy Baby, o CineMaterna chegou em shoppings 
com perfis socioeconômicos diferentes, o que permitiu atingir mães antes não alcançadas.  

O CineMaterna tem grande penetração nas maiores redes de shoppings do país e, conforme estão 
expandindo e saindo dos grandes centros urbanos, a iniciativa acompanha o movimento: o lançamento 
em Macapá (AP), foi agendado para 2016, mas negociado ao longo de 2015.  

Confira todos os detalhes dos eventos de inauguração: 

Em sete anos, a 
iniciativa já levou 281 
mil pessoas, entre 
adultos e bebês, às 
quase quatro mil 
sessões que promoveu. 



 

 

 

3 de fevereiro – Kinoplex ParkShopping - Brasília (DF) | patrocínio do shopping 
Evento gratuito para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Público de 170 adultos e 105 
bebês. 

4 de fevereiro – Topázio Polo Shopping - Indaiatuba (SP) | patrocínio do cinema 
Inaugurando a parceria com Topázio Cinemas, primeira rede de cinemas a patrocinar um CineMaterna. 
Público totalizou 77 adultos e 52 bebês em sessão gratuita. 

10 de fevereiro – Cinemark Shopping Metropolitano Barra - Rio de Janeiro (RJ) | patrocínio de Ri 
Happy Baby 
Evento gratuito para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante adulto. Público 
totalizou 114 adultos e 71 bebês. 

11 de março – Cinépolis Continente Shopping - São José (SC) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Sessão gratuita para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante adulto. Total de 
137 adultos e 102 bebês. 

24 de março – Cinépolis São Bernardo Plaza - São Bernardo do Campo (SP) | patrocínio de Ri Happy 
Baby 
Sessão inaugural gratuita para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante 
adulto. Participaram 166 adultos e 124 bebês. 

31 de março – Cinépolis Natal Shopping - Natal (RN) | patrocínio do shopping 
Evento gratuito para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante adulto. 151 
adultos e 110 bebês 

6 de abril – Cinemark Shopping Center Norte - São Paulo (SP) | patrocínio do shopping 
Estreia gratuita para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante. Total de 223 
adultos e 141 bebês. As sessões regulares, mensais, foram sempre gratuitas para mães com bebês e 
acompanhantes. 

14 de abril – Kinoplex Boulevard Brasília - Brasília (DF) | patrocínio do shopping 
Sessão de estreia gratuita para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Demais mães e todos 
os acompanhantes pagam normalmente por seus ingressos. Contabilizados 109 adultos e 70 bebês. 

29 de abril – Kinoplex Via Parque Shopping - Rio de Janeiro (RJ) | patrocínio do shopping 
Evento gratuito para as primeiras 80 mães com bebês de até 18 meses. Demais mães e todos os 
acompanhantes pagam normalmente por seus ingressos. Total de 121 adultos e 87 bebês. 

6 de maio – Kinoplex Nova América - Rio de Janeiro (RJ) | patrocínio do shopping 
Evento gratuito para as primeiras 75 mães com bebês de até 18 meses. Demais mães e todos os 
acompanhantes pagam normalmente por seus ingressos. Participaram 193 adultos e 137 bebês. 

12 de maio – Cinépolis Novo Shopping - Ribeirão Preto (SP) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Sessão de lançamento gratuita para mães com bebês até 18 meses mais um acompanhante adulto. Total 
de 59 adultos e 43 bebês. 

27 de maio – Cinemark Flamboyant Shopping - Goiânia (GO) | patrocínio do shopping 
Evento gratuito para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante adulto. Público 
de 149 adultos e 104 bebês. 



 

 

 

9 de junho – Cinépolis RioMar Fortaleza - Fortaleza (CE) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Depois de mais de um ano sem sessões na cidade, o CineMaterna retornou à capital cearense em 
evento gratuito para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante adulto. 
Participaram 147 adultos e 87 bebês. 

16 de junho – Cinemark Shopping São José - São José dos Pinhais (PR) | patrocínio do shopping 
Estreia gratuita para mães com bebês até 18 meses, mais um acompanhante. Total de 143 adultos e 93 
bebês. 

24 de junho – Cinemark Internacional Shopping Guarulhos - Guarulhos (SP) | patrocínio de Ri Happy 
Baby 
Evento gratuito para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante adulto. 
Participaram 116 adultos e 88 bebês. 

1 de julho – Cinesystem Bangu Shopping - Rio de Janeiro (RJ) | patrocínio do shopping 
Sessão de estreia gratuita para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Acompanhantes 
pagam normalmente por seus ingressos, assim como demais mães quando esgotadas as cortesias. 
Participaram 102 adultos e 59 bebês. 

8 de julho – Cinesystem Américas Shopping - Rio de Janeiro (RJ) | patrocínio do shopping 
Cortesias para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 101 adultos e 64 bebês. 

16 de julho – Cinemark Central Plaza - São Paulo (SP) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Ingressos gratuitos para mães com bebês de até 18 meses, além de um acompanhante adulto. 296 
adultos e 180 bebês 

4 de agosto – Cinemark Atrium - Santo André (ABC paulista) | patrocínio do shopping 
Evento gratuito para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante adulto. 363 
adultos e 221 bebês – a sala acordada foi lotada, foi aberta uma segunda e ainda em torno de 40 pessoas 
ficaram de fora do lançamento. 

11 de agosto – Kinoplex Parque D. Pedro - Campinas (SP) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Distribuídas 50 cortesias para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Acompanhantes e 
demais mães compram seus ingressos diretamente na bilheteria. Total de 72 adultos e 52 bebês. 

19 de agosto – Cinemark BarraShoppingSul - Porto Alegre (RS) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Ingressos, gratuitos, se destinam a mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a 
um acompanhante. 138 adultos e 87 bebês. 

19 de agosto – Cinemark Taguatinga Shopping - Taguatinga (DF) | patrocínio do shopping 
Ingressos gratuitos para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a um 
acompanhante. 262 adultos e 177 bebês.  

15 de setembro – Cinemark Botafogo Praia Shopping - Rio de Janeiro (RJ) | patrocínio do shopping 
Gratuito para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante 
adulto. 254 adultos e 198 bebês 

22 de setembro – Cinemark Shopping D - São Paulo (SP) | patrocínio do shopping 
Evento gratuito para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a um 
acompanhante adulto. 168 adultos e 119 bebês. 



 

 

 

30 de setembro – Cinemark Cidade São Paulo - São Paulo (SP) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Cortesia para as primeiras 100 mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a um 
acompanhante adulto. Público total de 202 adultos e 144 bebês. 

13 de outubro – Cinemark Tietê Plaza - São Paulo (SP) | patrocínio do shopping 
Sessão de estreia é uma cortesia para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, mais um 
acompanhante adulto. Contabilizados 101 adultos e 67 bebês. 

22 de outubro – Cinépolis Plaza Avenida - São José do Rio Preto (SP) | patrocínio do shopping 
Entrada gratuita para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a um 
acompanhante adulto. Participaram 153 adultos e 100 bebês. 

28 de outubro – Cinemark Interlar Aricanduva - São Paulo (SP) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Evento gratuito para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a um 
acompanhante adulto. Total de 205 adultos e 137 bebês. 

3 de novembro – Cinemark União Osasco - Osasco (SP) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Evento gratuito para mães com bebês de até 18 meses, com direito a um acompanhante adulto. 
Compareceram 178 adultos e 120 bebês. 

11 de novembro – Cinemark Interlagos - São Paulo (SP) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Ingressos gratuitos para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a um 
acompanhante adulto. Público total de 141 adultos e 102 bebês. 

25 de novembro – Cinemark ParkShoppingBarigui - Curitiba (PR) | patrocínio de Ri Happy Baby 
Entrada gratuita para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses, com direito a um 
acompanhante adulto. Total de 258 adultos e 179 bebês. 

 

Turbinando as sessões   

O CineMaterna tem o objetivo de levar mais e mais famílias para o cinema. Além dos 70 shoppings 
cotistas, 38 lojas Ri Happy Baby e PBKids Baby ofereceram vale-ingressos para as famílias 
frequentarem as sessões regulares. O que no ano anterior foi um cartão postal, passou a ser virtual: as 
mães apresentaram uma foto da arte promocional que estava em um cartaz nas lojas.  

A estratégia mais eficaz para levar mães para as sessões foi o impulsionamento regional dos vale-
ingressos no Facebook do CineMaterna, através de dark posts. Nos cinemas com público pequeno, em 
todas as sessões do segundo semestre as primeiras cinco a 10 mães ganhavam seu ingresso.  

 

Incremento do patrocinador master 

Nas salas de cinema, Natura Mamãe e Bebê introduziu uma saia para o trocador de fraldas, além de um 
display para mostruário de produtos da empresa nos eventos de lançamento e ampla distribuição de 
brindes. Em sessões regulares, apenas a linha Natura Mamãe e Bebê distribuiu mais de 30 mil itens, 
dentre os quais miniaturas de produtos, sacolas e folhetos promocionais. Também foram distribuídos 
materiais promocionais de outras linhas da Natura, dentre as quais 4 mil exemplares da revista “Edição 
Natura”, e amostras de produtos das marcas TEZ, Tododia e Erva Doce. 



 

 

 

Em dezembro, a Natura gravou um vídeo que conta mais sobre o CineMaterna, para mostrar a parceria 
para seus funcionários. 

 

Café que movimentou lojas 

Patrocinadora do CineMaterna, a rede Ri Happy Baby promoveu cafés pós-sessão em suas lojas, com o 
intuito de tornar conhecida a marca Baby (que comercializa produtos para o cuidado com o bebê). 
Basicamente foram realizadas duas modalidades de encontros: (1) os cafés pós-sessão de lançamento; e 
(2) os cafés pós-filme em sessões regulares, que em dezembro atingiram 60% das 91 sessões mensais do 
CineMaterna.  

 

CinePitico 

Em 2015 o CineMaterna organizou sessões de cinema para um público diferente de mães com bebês. O 
projeto, batizado de CinePitico, tinha como público as crianças pequenas, entre um e três anos de idade, 
que ainda não se acostumaram com o ambiente do cinema. Nos encontros foram exibidos filmes 
infantis 2D, e mantidos os ajustes de sala do CineMaterna: luzes um pouco acesas, som mais baixo, ar 
condicionado ameno e trocadores na sala.   

O circuito CinePitico operou nas salas de cinema do Londrina Norte Shopping (Londrina - PR), 
Iguatemi Brasília (Brasília - DF), Santa Úrsula e Novo Shopping (Ribeirão Preto - SP), Iguatemi 
Campinas (Campinas -SP) e Shopping Cidade Jardim (São Paulo - SP) – neste último, com sessões 
gratuitas.  

Chegou-se a realizar 19 sessões ao longo de 2015, mas decidiu-se por um fim ao projeto no segundo 
semestre. Dentre as justificativas: as sessões não poderiam acontecer no período de férias escolares, 
pois os cinemas lotam com público regular que não quer som mais baixo e luzes acesas; não há 
lançamento de 10 filmes infantis “grandes” por ano, com ampla distribuição nos cinemas; nem sempre é 
possível garantir a sessão em 2D, pois as projeções em 3D dominam o mercado, justamente nas 
animações infantis. 

 

Quem fez? 

Em 2015 o CineMaterna chegou a 10 pessoas na matriz. Contratou  mais uma profissional de 
comunicação, dedicada exclusivamente às mídias sociais e ao atendimento ao público. No período o 
número de fãs do CineMaterna do Facebook cresceu 80%, totalizando 180 mil usuários. No mesmo 
período o cadastro de famílias que desejam receber avisos de programação cresceu 23%, para uma base 
de 88,6 mil usuários. 

Com este reforço na comunicação, foi possível destinar energia para o desenvolvimento de um site 
responsivo - ou seja, funcionando em desktops e também plataformas móveis (tablets e smartphones, 
que totalizam mais de 50% dos acessos ao site da organização).  

 



 

 

 

 

Foi desenvolvida uma série de produtos específicos para aproximar da Matriz da rede de 309 
voluntárias, dentre as quais destacam-se: 

::. comunicações mensais com dicas e orientações para realizar as sessões; 

::. dois manuais “como ser pink”, específicos para coordenadoras e demais voluntárias;  	

::. pequenas biografias das voluntárias, a partir de entrevistas, começando pelas mais antigas. 

Além disso, em virtude do crescimento no volume de sessões realizadas, foi contratada uma 
profissional dedicada para a logística e o desenvolvimento dos materiais gráficos. Com isso, a agência 
de publicidade que atendia a organização foi dispensada, com aumento em autonomia e agilidade 
consequente de maior foco.  

Também houve mudança na profissional responsável pelo atendimento aos patrocinadores. A gestão 
do relacionamento com patrocinadores e demais parceiros tem se mostrado uma questão muito 
relevante para o CineMaterna.  

 

Mais mudanças 

Foi trocada a empresa responsável pela assessoria de imprensa e com ela surgiu uma nova estratégia 
de atuação, mais alinhada com o cenário de interiorização do CineMaterna.  

O crescimento fez justificar também a troca da assessoria contábil.  

Devido ao alto volume de pequenos contratos com os shoppings parceiros, também optou-se por ter 
uma consultoria jurídica fixa.  

Importante destacar que, apesar do crescimento ao dobro da velocidade usual, e da mudança de quase 
todos os fornecedores de serviços, não houve grandes contratempos ao longo do ano.  

 



 

 

 

De cara nova 

O novo site do CineMaterna, além de funcionar em diferentes plataformas, dá mais visibilidade a 
conteúdos muito procurados, dentre os quais as fotos de recordação que as famílias tiram na porta do 
cinema, que era uma demanda constante no atendimento ao público. Além do webmaster do 
CineMaterna, o processo envolveu dois designers e um segundo desenvolvedor. O site reformulado foi 
lançado em maio de 2015. Na semana seguinte ao lançamento, houve substituição do webmaster. 

Também em 2015, como parte desse processo, foi feita uma grande mudança 
da comunicação visual. Tal alteração foi possível graças à entrada do novo 
patrocinador (Ri Happy Baby) que precisaria se ver refletido em todas as 
frentes. Aproveitou-se para modernizar o logotipo. Um designer contratado 
especialmente para esta tarefa desenvolveu todos os templates das peças - 
camisetas, banners, cartazes, vale-ingressos etc - e internamente, a cada mês, 
de acordo com as especificidades de cada encontro, foram feitas as 
adaptações necessárias. 

 

Projeção para o próximo ano 

Em 2015, o cinema teve um público recorde no Brasil (11% de crescimento, mais alto índice nos últimos 
cinco anos) e o CineMaterna seguiu a tendência. Grandes lançamentos de filmes nacionais e de 
hollywoodianos, espalhados ao longo do ano, incentivaram a ida ao cinema. No entanto, o efeito não 
deve se repetir em 2016, quando a previsão é de retração no público espectador.  

Para 2016, a expectativa é de um a dois lançamentos por mês, além das sessões regulares. A região 
Sudeste - com destaque para a região da Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo e Campos dos 
Goytacazes - também deve concentrar um grande número de novas sessões. Além disso, pretende-se 
chegar a mais capitais das regiões Norte e Nordeste do país. Estão programadas sessões em Macapá 
(AP), a partir de março e negociações estão sendo feitas com shoppings em Palmas (TO), São Luiz 
(MA), Maceió (AL), Aracaju (SE) e João Pessoa (PB). 

Dois pontos receberão atenção especial em termos de investimento: a reativação de um circuito de arte 
e o desenvolvimento de um web app para celulares.  
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