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A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos, pioneira em sessões de cinema 
amigáveis para mães e bebês de até 18 meses. Foi fundada em São Paulo em agosto de 2008 por mães 
que, a partir de uma necessidade pessoal, desenvolveram um programa feito especialmente para 
famílias com bebês: sessões de cinema nas quais o filme é de tema adulto e a sala adaptada para 
receber os pequenos, com trocadores, luzes levemente acesas, ar condicionado ameno, som mais baixo, 
estacionamento de carrinhos e uma equipe especial para acolher o público.  

 

Ano de muitas mudanças, desafios e avanços necessários 

Em 2017, com o cenário político mais estável e uma recuperação ainda 
lenta na economia, o CineMaterna não só manteve as conquistas de 
anos anteriores, como também conseguiu promover os avanços 
necessários para consolidar sua trajetória. A presença em mais de 100 
salas de cinema representou um aumento de 15% em relação ao ano 
anterior. Houve mudanças significativas na estrutura interna da 
organização no meio do ano, porém sem grandes impactos no ritmo 
das atividades da iniciativa.  

Em seu nono ano de vida, a organização marcou presença em 18 novas salas de cinema, com 
destaque para o retorno a Salvador e a chegada a três cidades inéditas: Balneário Camboriú (SC), 
Criciúma (SC) e Santa Bárbara d’Oeste (SP). Essa última só foi possível graças à entrada da 
Moviecom, rede que ainda não trabalhava com a iniciativa, viabilizando outros dois lançamentos: 
Shopping Penha (SP) e Taubaté Shopping (SP).  

Outra importante parceria foi realizada com a rede de shoppings Almeida Junior, líder do 
segmento em Santa Catarina, possibilitando quatro estreias no Estado: Garten Shopping (Joinville), 
Balneário Shopping (Balneário Camboriú), Nações Shopping (Criciúma), Norte Shopping (Blumenau). 

O CineMaterna encerrou o ano com presença em 47 cidades de 17 unidades federativas. Ao todo, as 105 
salas parceiras pertencem a 16 redes de cinema diferentes, sendo que 38 delas fazem parte da Cinemark 
(representando quase metade dos seus 81 complexos), 19 são Cinépolis (mais de 1/3 dos 47 cinemas da 
rede), 13 são Kinoplex (mais de 1/3 dos seus 34 complexos) e 10 são Cinesystem (1/3 da rede), entre 
outras.  

No ano, contando com uma poderosa rede de 388 mães que se voluntariam para, mês a mês, receber as 
famílias, foram realizadas 1.150 sessões de cinema, das quais participaram 53,6 mil adultos e mais de 
29 mil bebês. Em março e abril, o fenômeno A Bela e A Fera, nova versão da Disney do clássico 

Considerando os nove 
anos de vida da 
organização, já foram 
realizadas mais de 6 mil 
sessões, e atendidos 
mais de 280 mil adultos 
e 165 mil bebês. 



 

 

 

 

infantil, levou recorde de público às sessões CineMaterna. Juntos, os dois meses reuniram 13,6 mil 
adultos e 7,5 mil bebês (1/4 do público do ano em apenas dois meses).  

Além das sessões regulares, em 2017 o CineMaterna realizou, com apoio dos shoppings, 18 
lançamentos – uma média de 1,5 lançamentos por mês – mesma marca do ano anterior. Outra 
característica dessa expansão foi a realização de mais de uma sessão por mês em cidades de médio 
porte, como Joinville, Blumenau, Taubaté e Vila Velha. É um movimento que dá continuidade à 
interiorização da iniciativa para além do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, onde nasceu. Uma conquista 
importante e que merece destaque foi o retorno a Salvador após uma campanha bem-sucedida em redes 
sociais e grupos maternos que mobilizou mães e pais fãs da organização. 

 

Quem faz 

A equipe da matriz do CineMaterna passou por uma mudança significativa no final do primeiro 
semestre com a saída de quatro integrantes da matriz. Edna Bossay, publicitária com experiência na 
área comercial, assumiu as funções da área de patrocínios, e Mirian Rodrigues, especialista em varejo, 
integrou o time como responsável pelo relacionamento com os shopping centers. Seguindo o perfil de 
toda a equipe, hoje formada por nove pessoas, as duas mais novas integrantes são mulheres e mães que 
já conheciam a iniciativa e tinham alguma identidade com ela. Embora importantes, as trocas na equipe 
não representaram qualquer alteração no calendário nem no fluxo de sessões e lançamentos da 
organização. 

Em função das mudanças, surgiu a necessidade de realizar mais reuniões presenciais. Os encontros 
serviram para que a equipe pudesse compartilhar o andamento dos trabalhos em cada uma das áreas, 
elaborar em conjunto novos rumos para a iniciativa, redefinir parcerias, pensar em novas modalidades 
de patrocínio e redesenhar estratégias de atuação.  

 

Voluntárias 

Em 2017, a rede de voluntárias – que preparam as sessões e recebem as famílias – cresceu de 350 para 
388 mães. No ano, com o objetivo de aprimorar a comunicação, o CineMaterna mapeou junto às 
voluntárias os meios mais eficientes de contato para agilizar a circulação de informação e o fluxo de 
mensagens, muito importantes para garantir que tudo dê certo nas sessões. O resultado é que o 
Whatsapp é o meio mais popular entre elas e passou a ser usado com mais frequência, no lugar do e-
mail. Outra iniciativa que envolveu as voluntárias foi uma espécie de gincana para reanimar os cafés 
pós-sessão.  

 

A entidade fechou o ano com nove pessoas na matriz e 388 voluntárias no Brasil. 
Realizou 1.150 sessões de cinema que recebeu 54 mil adultos e 29 mil bebês em 47 
cidades de norte a sul do país.  



 

 

 

 

Patrocinadores 

Em 2017, repactuou-se a relação com a Natura Mamãe e Bebê, patrocinadora master do 
CineMaterna. Foi um ano com regularidade de distribuição de brindes e materiais da Natura Mamãe e 
Bebê em todas as sessões. Foram entregues 31 mil mini-sabonetes em sessões regulares, acompanhados 
de folders oferecendo desconto em compras na linha ‘Mamãe e Bebê’, e 2.000 miniaturas de produtos 
como colônia, hidratante e sabonete líquido nos lançamentos CineMaterna ou nas lojas Natura. Na 
semana de 26 de julho (Dia dos Avós) foram distribuídos em oito sessões 70 brindes da linha ‘VôVó’. 
Em agosto, mês em que se comemora o Dia dos Pais, foram realizadas cinco sessões especiais, 
batizadas de CinePaterna, com entrega de brindes da edição especial ‘Papai e Bebê’.   

Os patrocínios nacionais são fundamentais na manutenção de custos da matriz (nove pessoas que 
atuam no relacionamento com patrocinadores, voluntárias, TI e o público em geral), além de seus 
colaboradores: assessorias jurídica, contábil e de imprensa, um crítico de cinema e uma consultora de 
comunicação escrita. Com a assessoria de uma consultora em patrocínios, foram desenhadas novas 
cotas de patrocínio e co-patrocínio.  

Este ano, pela primeira vez, o valor das minicotas pagas por shoppings chegou a 100% das fontes 
de recursos que bancam as sessões, conquista que contribui para diminuir a vulnerabilidade da 
organização, na eventualidade de perda de algum patrocínio.  

Foi mantida a busca por diferentes fontes de recursos com o objetivo de ampliar a captação e sustentar 
uma estrutura que agora responde por 15% mais sessões do que no ano anterior. Ao longo do ano foram 
implementadas diversas ações promocionais de escolas voltadas para o cuidado de crianças entre 0 e 3 
anos.  

A partir do segundo semestre, foram implementadas as minicotas para mães empreendedoras, ações 
promocionais realizadas na sessão e combinadas a partir de valores simbólicos. A ideia surgiu como 
resposta a uma demanda das próprias mães, muitas frequentadoras do CineMaterna, que escreviam 
para a organização com a sugestão de divulgar seus pequenos negócios.  

 

Sessões de lançamento 

O CineMaterna estreou em 18 salas no ano, sendo que três 
delas estão em cidades onde a organização nunca esteve: 
Balneário Camboriú, Criciúma e Santa Bárbara d’Oeste. 
Muitos lançamentos aconteceram em cidades de médio porte 
onde passou-se a realizar duas sessões por mês: Joinville, 
Blumenau, Vila Velha e Taubaté.  

Considerando apenas as sessões de lançamento, o CineMaterna atendeu a um total de mais de 2,4 
mil adultos e 1,6 mil bebês, uma média de 128 adultos e 82 bebês por evento. Só a parceria com a 
rede de shoppings Almeida Junior, líder do segmento em Santa Catarina, possibilitou quatro estreias 
no Estado: Garten Shopping (Joinville), Balneário Shopping (Balneário Camboriú), Nações Shopping 
(Criciúma), Norte Shopping (Blumenau). 

Em 2017, o CineMaterna teve 
quatro lançamentos em Santa 
Catarina: Joinville, Balneário 
Camboriú, Criciúma e 
Blumenau. 



 

 

 

 

No ano, o CineMaterna manteve o ritmo de lançamentos e também de sessões regulares. Foram 
1.150 de janeiro a dezembro, em média 96 por mês, chegando a bater 107 encontros em agosto, mesmo 
número registrado em setembro. Destaque para o evento com público recorde no CineMaterna: foi em 
São Bernardo do Campo (SP), no Shopping Metrópole, quando compareceram 430 adultos e 255 bebês, 
lotando duas salas de cinema.  

No início do ano, uma reportagem sobre o CineMaterna na revista da Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce) resultou em um aumento de consultas dos shoppings com interesse em 
abrigar a iniciativa.  

Voltar a Salvador (BA) e Guarulhos (SP) estava entre os planos de 2017 e a meta nos dois casos foi 
alcançada. Na capital baiana, uma mobilização nas redes sociais envolvendo mães e pais marcou a 
volta da iniciativa, que conseguiu fechar pela primeira vez um contrato de exclusividade de um ano 
com o Shopping Paralela. O lançamento aconteceu em 25 de outubro, com a presença de 97 adultos e 
66 bebês. 
 

A seguir estão listados todos os lançamentos realizados no ano: 

21 de fevereiro - PlayArte Plaza Sul (SP) 
Gratuito, participaram 122 adultos e 87 bebês. 

8 de março – Metrô Tatuapé (SP) 
Gratuito e exclusivo para mães – ou pais – com bebês de até 18 meses. Participaram 45 adultos e 42 
bebês. 

21 de março – Tivoli, Santa Bárbara d’Oeste (SP). Primeira parceria com a rede Moviecom. 
Gratuito, participaram 359 adultos e 213 bebês. 

29 de março- Shopping Metrópole, São Bernardo (SP) 
Gratuito primeira sala, segunda sala com venda de ingressos. Participaram 430 adultos e 255 bebês. 

4 de abril – Manauara Shopping, Manaus (AM) 
Cortesia para as primeiras 60 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 58 adultos e 38 bebês. 

18 de abril – Pátio Savassi, Belo Horizonte (MG) 
Gratuito, participaram 74 adultos, 52 bebês. 

25 de abril – Taubaté Shopping, Taubaté (SP).  
Gratuito, participaram 160 adultos, 95 bebês. 

27 de abril – Praia da Costa, Vila Velha (ES) 
Cortesia para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 42 adultos e 34 bebês. 

16 de maio – RioMar Kennedy, Fortaleza (CE) 
Gratuito, participaram 100 adultos, 71 bebês. 

24 de maio - Shopping Total, Curitiba (PR) 
Cortesia para as primeiras 30 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 108 adultos e 73 bebês. 



 

 

 

 

21 de junho – Lar Center, São Paulo (SP) 
Gratuito, participaram 181 adultos e 113 bebês. 

27 de junho - Parque Shopping Maia, em Guarulhos (SP) 
Gratuito, participaram 213 adultos e 133 bebês. 

1º de agosto - Shopping Penha, em São Paulo (SP).  
Gratuito, participaram 200 adultos e 122 bebês. 

9 de agosto – Morumbi Town, São Paulo (SP) 
Duas salas, dois filmes. Cortesia para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 87 
adultos e 72 bebês. 

15 de agosto – Blumenau Norte Shopping, Blumenau (SC) 
Gratuito, participaram 73 adultos e 47 bebês. 

30 de agosto – Garten Shopping, Joinville (SC) 
Cortesia para as primeiras 25 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 12 adultos e 9 bebês. 

6 de setembro – Shopping Nações, Criciúma (SC) 
Cortesia para as primeiras 30 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 11 adultos e 9 bebês. 

13 de setembro – Shopping Balneário Camboriú (SC)  
Cortesia para as primeiras 30 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 60 adultos e 43 bebês. 

25 de outubro – Shopping Paralela, Salvador (BA)  
Cortesia para as primeiras 20 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 97 adultos e 66 bebês. 

A recuperação lenta na economia depois de dois anos de recessão (2015-2016) pouco afetou as 
atividades e metas do CineMaterna. Mesmo sem um co-patrocinador nacional, a iniciativa conseguiu 
em 2017 manter número de público, ritmo de lançamentos e registrar um aumento de 15% da sua 
presença em salas de cinema.  

 

Sessões regulares 

No ano, contando com a rede de 388 mães que se voluntariam para, mês a mês, receber as famílias, 
foram realizadas 1.150 sessões de cinema, das quais participaram 53.579 adultos e 29.057 bebês. Sessão a 
sessão, a média de público aumentou, bem como a rede de salas parceiras: uma média de 43 adultos e 
23 bebês. O número confirma a percepção de que grande parte das mães que vão ao cinema levam, 
além do bebê, um outro acompanhante.  

 

Sessões especiais 

Há muitos pedidos de sessões no fim de semana, mas pouca adesão dos shoppings. Em fevereiro, 
excepcionalmente, foi realizado um encontro no sábado, no Shopping ABC, em Santo André (SP). 
Também continuaram acontecendo sessões aos sábados em Curitiba (duas salas no Shopping Pátio 
Batel), São Paulo (Shopping Vila Olímpia) e Rio de Janeiro (Espaço Itaú Botafogo).  



 

 

 

 

Em maio, foram realizadas sessões especiais do Dia das Mães e, em agosto, em comemoração ao Dia 
dos Pais, algumas cidades tiveram sessões que chamamos pela primeira vez de CinePaterna: São Paulo, 
Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro, com cortesias e entrega de brindes da Natura.  

 

Cancelamentos  

A pedido dos shoppings, foram canceladas as sessões nas seguintes localidades: 

::. em fevereiro: Amapá Garden, em Macapá (AP). Não há mais CineMaterna na cidade. 

::. em julho: SuperShopping Osasco, em Osasco (SP). Não há mais CineMaterna na cidade.  

::. em setembro: Colinas Shopping, em São José dos Campos (SP). A cidade segue com CineMaterna no 
Vale Sul e no CenterVale. 

::. em setembro: Santana Parque, em São Paulo (SP). A cidade segue com CineMaterna em 18 shoppings, 
com algumas opções na zona norte da capital. 

::. em novembro: Shopping Total, em Curitiba (PR). A cidade segue com CineMaterna no ParkShopping 
Barigui e Pátio Batel.  

  

Site e mídias sociais 

O site cinematerna.org.br teve um total de 305 mil usuários no ano e 1,6 milhão de visualizações de 
páginas. Como é de se esperar, 92% dos usuários são mulheres, 90% com idade entre 25 e 44 anos. O 
acesso por celular é predominante, quase 87%, tornando mandatória a boa navegação mobile.  

Houve crescimento de 24% no total de pessoas cadastradas para receber notícias do CineMaterna, indo 
de 117,8 mil para 146,5 mil pessoas ao final de 2017. No segundo semestre, deu-se início a uma 
campanha de posts impulsionados para aumentar os cadastros, sobretudo em cidades novas.  

As mídias sociais também apresentaram crescimento, fechando 
o ano com 297,6 mil seguidores na fanpage do CineMaterna 
no Facebook. O investimento em mídia é focado em anúncios 
no Facebook e Instagram, direcionados a uma população 
específica: mães com bebês, de cidades determinadas. Este tem 
sido o meio de divulgação com melhor custo-benefício. O 
algoritmo do Facebook muda com frequência, o que fez com que 
fosse necessário experimentar várias modalidades de 

publicidade: vídeo multimídia, canvas, eventos etc. O Instagram teve um aumento de 31% e passou de 
25 mil para 32,8 mil seguidores.  

No último trimestre, foi implementada uma mudança importante na comunicação. As cortesias – que 
variam entre cinco e dez – passaram a ser entregues às primeiras mães por ordem de chegada, 
eliminando a obrigação de apresentar um print do post no Facebook daquela sessão específica, algo 
que muitas mães tinham dificuldade de encontrar. Passou também a ser sinalizada no site com o 

Números superlativos:  
305 mil usuários no site,  
1,6 milhão de visualizações,  
146,5 mil pessoas no mailing, 
297,6 mil seguidores no Facebook 
e 32,8 mil no Instagram  



 

 

 

 

símbolo . A decisão resolveu o problema e, de quebra, aumentou um pouco o público, o que deixou 
os shoppings mais satisfeitos. Esta alteração foi possibilitada por um controle mais rígido de estoque e 
envio de ingressos corporativos às coordenadoras dos cinemas.  

 

Outros destaques 

A divergência sobre os rumos do CineMaterna levou a um impasse e posterior rompimento entre as 
fundadoras. Em maio, foi convocada a Assembleia Geral Extraordinária para constituir uma nova 
Diretoria Executiva para o exercício 2017-2020. Irene Nagashima, fundadora, continuou à frente da 
entidade após apresentar a única chapa, com o objetivo de retomar a unidade no andamento das 
atividades e funcionamento do dia a dia da organização.  

Continua a parceria com fotógrafos, que tiram fotos das mães e seus acompanhantes na entrada da 
sala de cinema, sem custo, podendo divulgar seu trabalho. Quase metade das sessões tem um álbum de 
fotos, totalizando 533 em 2017. Apesar de não serem tantos os fotógrafos, aqueles que firmam parceria 
são bastante leais e marcam presença em diversos cinemas, permitindo que o público e patrocinadores 
acompanhem as sessões no site e nas redes sociais.  

Em outubro, foi realizada uma pesquisa com as mães cadastradas no mailing do CineMaterna para 
entender alguns hábitos maternos que impactam na frequência às sessões e aos shoppings. Uma 
curiosidade foi a participação de muitas mães que nunca vivenciaram a experiência, mas são fãs da 
iniciativa, e acompanham a trajetória da organização por meios eletrônicos.  

No segundo semestre, para facilitar a logística de envio de material às sessões, foi alugado um local na 
região central de São Paulo (SP), que concentrou o estoque. 

Uma revisora foi contratada também no segundo semestre para preparar a equipe e uniformizar a 
comunicação interna e externa da entidade com parceiros, patrocinadores e colaboradores. Metade da 
equipe fez aulas de comunicação escrita.  

Para integrar melhor a comunicação na matriz e ganhar agilidade nos processos e troca de mensagens, 
foi adotada a ferramenta business Basecamp 3. Lá concentram-se os fluxos de lançamentos, patrocínios, 
relacionamento com o público, questões de TI etc.  

 

Planos para 2018 

Em 2018, o CineMaterna espera chegar a 12 novos cinemas que interessam estrategicamente à 
iniciativa, principalmente em capitais do Norte e Nordeste onde nunca esteve, avançando em 
abrangência nacional: Teresina (PI), Aracaju (SE), São Luís (MA), João Pessoa (PB), Palmas (TO).  

Outra meta no ano é conseguir ao menos um co-patrocinador nacional para permitir investimentos na 
iniciativa.  Hoje a Natura Mamãe e Bebê é mantenedora, responsável apenas pelo sustento da matriz. 
As minicotas de apoio dos shoppings custeiam todas as despesas que envolvem as sessões locais e 
lançamentos. 



 

 

 

 

Em sessões com frequência média abaixo de 20 mães, sobretudo em cidades menores, serão 
implementadas ações de incentivo e divulgação para aumentar a presença de público por evento.  

2018 marca os 10 anos de existência do CineMaterna com previsão de comemorações e mobilizações 
em redes sociais, envolvendo fãs (mães e pais) cujos bebês cresceram com a iniciativa. A ideia é 
resgatar essas histórias com imagens, vídeos e depoimentos. Além do público em geral, muitas dessas 
mulheres viraram voluntárias e fazem parte da matriz.  

As datas comemorativas, como Dia das Mães (maio) e Dia dos Pais (agosto), serão melhor exploradas 
com sessões especiais marcadas para o período. O segundo caso coincide com o movimento de 
incentivo e defesa da paternidade ativa e prevê sessões, chamadas de CinePaterna, em algumas 
cidades, principalmente capitais, com entrega de cortesias.  

2018 também terá mais sessões no fim de semana, um pedido muito frequente das mães, mas que 
enfrenta resistência de cinemas por questões operacionais. A demanda foi contemplada no 
planejamento e em metade das cidades haverá CineMaterna em ao menos um sábado. 
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