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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 
temática adulta 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 financeiramente difícil, mas produtivo e recordista em público 

2019 foi um ano de pouca expansão geográfica, mas de intensa movimentação nos bastidores. Os 
lançamentos, que ajudam a impulsionar a audiência, foram escassos. Paradoxalmente, mesmo sem 
crescimento em quantidade de cinemas, houve aumento significativo em público: 20% a mais que 2018. 
O CineMaterna acolheu mais de 29 mil famílias, um público total de 54 mil pagantes, o maior patamar 
da história da entidade.  

O sucesso dos filmes Vingadores – Ultimato, Toy Story 4, Alladin e O rei leão levou muitas famílias 
recém-nascidas aos cinemas.  
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Depoimento de mãe de bebê, 
deixado na pesquisa feita em 2019.  

 

O CineMaterna é mais que acolhedor, é um 
carinho, um aconchego e uma terapia. Estou 
amando a maternidade, mas confesso que às 
vezes ela é muito solitária e cansativa. O 
CineMaterna recarrega minhas baterias, é 
como uma rede de apoio maravilhosa. Nos 
divertimos com nossos bebês e aprendemos 
muito com as pinks e as outras mães nos bate-
papos pós filme. Estou sempre divulgando 
para que outras mães, pais e bebês conheçam 
e possam viver essa experiência incrível. 



 

 

 

 

 

 

 

Foi um ano difícil, que iniciou sem nenhum patrocinador, mas com negociações avançadas com a 
Babysec, que assinou contrato em junho. Babysec é, desde então, patrocinador nacional na categoria 
Prata.  

O CineMaterna encerrou o ano com sessões em 50 
cidades em 18 estados. Ao todo, são 110 salas 
parceiras pertencentes a 16 redes de cinema 
diferentes, sendo que 36 delas fazem parte da 
Cinemark, 20 são Cinépolis e 16 são Kinoplex, entre 
outras redes.  

358 mães voluntárias receberam as famílias, que 
estiveram presentes em 1.163 sessões de cinema.  

Em dezembro de 2019 havia sete eventos agendados 
para 2020, sendo quatro novas cidades.  

Considerando os 11 anos de vida do CineMaterna, 
já foram realizadas mais de 8,5 mil sessões, e 
atendidos mais de 384 mil adultos e 218 mil bebês.  
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Quem faz 

Houve bastante alteração no quadro de colaboradoras e decisões estruturais importantes foram 
concretizadas: 

• Na virada para 2019, mudou-se o modelo de gestão de voluntárias, as chamadas PINKS, que 
recebem as mães do público. A frente de voluntariado foi composta por três pessoas: uma na 
estratégia, outra na supervisão direta e uma dedicada aos fotógrafos voluntários.  

• Por economia de custos, após análise de impacto, optou-se por não ter assessoria de imprensa 
permanente. A cada necessidade é feita uma contratação pontual.  

• No meio do ano, mudou-se a desenvolvedora de sistemas, pois a anterior saiu em licença-
maternidade, sem planos de retornar.  

• Logística e diagramação das artes de divulgação era feita por uma única prestadora de serviços. 
Optou-se, no final do ano, em desmembrar em duas especialistas: uma designer e uma para 
logística.  

 

Voluntárias 

O maior movimento nos 
bastidores em 2019 foi junto 
às voluntárias. Iniciou-se o 
ano com uma pesquisa para 
entender suas necessidades 
e solicitações. A partir dos 
resultados, realizou-se uma 
revisão geral que resultou 
em enxugamento da equipe. 
Terminou-se o ano com 358 
voluntárias no Brasil.  

Foram criados vídeos de 
comunicação, realizados 
diversos treinamentos 
presenciais e à distância, 
houve mudanças na 

liderança das equipes e acompanhamento próximo das demandas. O resultado apareceu no segundo 
semestre, quando houve semanas sem nenhuma reclamação do público. E não é que os problemas 
acabaram (são incontroláveis, muitas vezes, originam nos cinemas), mas as voluntárias estavam mais 
preparadas para lidar com as crises.  

Na parte dos fotógrafos, aumentou-se de 30% de sessões com parceiros, para 50%.  

 



 

 

 

 

Fontes de recursos 

Babysec começou a ser patrocinadora do CineMaterna em junho de 2019. Patrocinador Prata, sua 
entrada proporcionou uma série de mudanças nas sessões: nova caixa de fraldas e seu conteúdo, 
toalhas umedecidas da marca, novas camisetas das voluntárias, banner de bilheteria com logomarca, 
brinde (amostra de fralda).  

As mães e voluntárias foram bastante receptivas à marca como patrocinadora e a relação segue muito 
positiva para as duas marcas: Babysec e CineMaterna. O contrato vai até maio de 2020, com grande 
possibilidade de renovação. Babysec recebeu mais de um milhão de impactos através das mídias 
sociais e presença no CineMaterna.  

 

  

 

Todos os 107 shoppings parceiros sustentaram suas próprias sessões, o que foi fundamental para 
manter a entidade nos meses em que ficou sem patrocinador.  

Houve duas grandes ações promocionais em 2019, em São Paulo (SP): 

• Sampling da clínica de vacinação do Hospital Israelita Albert Einstein, que ofereceu cupons de 
15% de desconto 

• Sessão exclusiva Fisher-Price para lançamento da linha Rockit.  

 

Sessões CineMaterna  

No ano, contando com a rede de 358 mães que se voluntariam para receber as famílias, foram realizadas 
1.163 sessões de cinema, das quais participaram 54.150 adultos e 29.327 bebês, uma média de 47 adultos 
e 25 bebês.  



 

 

 

 

Foi um ano de revisão e aperfeiçoamento de 
processos. Os lançamentos aconteceram de 
forma orgânica, sem prospecção: 

22/01/19, West Shopping, Rio de Janeiro/RJ, 
95 adultos e 65 bebês 

13/02/19, Shopping da Bahia, Salvador/BA, 
131 adultos e 94 bebês 

01/10/19, Shopping Ibirapuera, São 
Paulo/SP, 74 adultos e 61 bebês 

19/11/19, Terraço Shopping, Brasília/DF, 59 
adultos e 46 bebês 

 

Site e mídias sociais  

Entre abril e maio, o provedor do CineMaterna ficou fora do ar por três semanas (!) e mesmo assim, o 
número de usuários do site no ano de 2019 cresceu mais de 20% em relação ao mesmo período anterior. 
O site cinematerna.org.br teve um total de 353 mil usuários no ano e mais de 2 milhões de visualizações 
de páginas. Como é de se esperar, 84% dos usuários são mulheres, 83% com idade entre 25 e 44 anos 
(50% entre 25-34 anos). O acesso por celular é predominante, cerca de 88%.  

Em dezembro de 2019 havia 173 mil pessoas cadastradas para receber notícias do CineMaterna.  

O Instagram, que já estava em alta entre mulheres, mães e jovens, confirmou seu potencial e o 
@cinematerna cresceu 61%, chegando em 76.600 seguidores. Por causa da queda do servidor, começou-
se a usar os stories como forma de divulgar as sessões. Mostrou-se tão acertado, que foi incorporado 
como rotina semanal. 

Embora menor, o engajamento no Facebook ainda é representativo, sobretudo na divulgação de 
sessões. Fechou-se o ano com 314 mil seguidores na fanpage do CineMaterna no Facebook, um 
pequeno crescimento de 1%. 

No final de 2019, a Associação CineMaterna conseguiu o AdGrants, em que recebe mensalmente uma 
verba de US$ 10 mil na forma de publicidade do Google Ads.  

 
Pesquisa CineMaterna e Noz – Inteligência de Mercado 

Em julho de 2019, o CineMaterna realizou, em conjunto com a Noz Pesquisa e Inteligência, uma 
pesquisa para ter um panorama das mães contemporâneas. Por meio de um questionário de 
autopreenchimento, 2.090 mães do cadastro e mídias sociais do CineMaterna, com filhos de até 2 
anos contaram seu conhecimento das sessões e sua relação com a maternidade.  O estudo é um recorte 
do público da iniciativa, que tem como principais características: 62% de mulheres entre 30 e 39 anos 
(média de 32 anos), 74% com apenas um filho e 70% com nível superior completo.  



 

 

 

 

Das pesquisadas, 43% nunca tinham ido ao CineMaterna e o motivo para 57% delas é “não consegui me 
organizar para ir”.  Das que foram, 77% tinham bebês menores de 6 meses, o que é bastante positivo, 
pois é quando as mães conseguem assistir ao filme (bebês maiores são mais ativos e gostam deexplorar 
a sala de cinema). De 0 a 10, a nota dada ao CineMaterna por quem participou foi em média 9,4 (83% 
entre 9 e 10).  

Um dos dados mais importantes para a organização é o nível elevado de recall de marcas, tenham as 
mães ido ou não à sessão: 

 

 

Abaixo, algumas frases deixadas pelas mães pesquisadas nos comentários: 

O desafio de sair 

Poder ir ao cinema e ter independência com o bebê foi muito importante para mim. Fiquei contida por 
estar sozinha com minha filha. Estar o dia inteiro com o bebê em casa é psicologicamente exaustivo. Aos 
poucos estou tendo essa "liberdade" de volta e ir ao cinema! Agradeço ao CineMaterna pelo cuidado e 
carinho nessa fase tão delicada e na maioria das vezes, tão solitária. 

A primeira vez que fui ao CineMaterna também foi a primeira vez em que saí sozinha com minha filha. 
Foi desafiador e difícil, mas foi lindo. Chorei quando entrei na sala.  

Troca 

O CineMaterna recarrega minhas baterias, é como uma rede de apoio maravilhosa, nos divertimos com 
nossos bebês e aprendemos muito com as pinks e as outras mães nos bate-papos pós-filme.  



 

 

 

 

O CineMaterna me mostrou que ser mãe é ser normal, com erros e acertos. Nos encontros promovidos 
após o filme pude perceber que todas as mães passam por dificuldades, independente de suas escolhas. 
O CineMaterna me fez repensar a maternidade. 

Ir ao CineMaterna é como submergir depois de quase morrer afogado. É encontrar pessoas que 
entendem o que você está passando, mulheres que se apoiam. É puro amor! 

Reconectar-se 

Estar cercada por pessoas passando pelo mesmo momento. Teve uma hora que olhei pra trás e vi umas 
cinco pessoas em pé, balançando seus bebês... Meus olhos se encheram de água... Me senti normal pela 
primeira vez em meses! 

Se sentir “olhada”, cuidada, não julgada. Fazer parte de um grupo, receber sorrisos, sentir leveza e 
alegria. Uma experiência incrível, me emocionei, estava me sentindo sufocada e ali me reconectei.  

Sempre disse que CineMaterna não era uma mera sessão de cinema. Era uma sessão de terapia pra mim, 
uma válvula de escape, uma despressurização! 

 

Planos para 2020 

Certamente, o mais importante é 
conseguir estabilizar a 
manutenção econômica da 
entidade, através de mais um ou 
dois patrocinadores nacionais. 
Uma nova estratégia que será 
experimentada ao longo do ano 
é a possibilidade de a ONG 
receber doações de empresas e 
pessoas físicas.  

Apesar do cenário, a entidade 
tem gerenciado os recursos de 
forma a estar saudável e 
operante, a pleno vapor! Os 
desafios econômicos impostos 
têm sido plenamente ultrapassados.  
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