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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 onde 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.  

 

Um ano de expansão, com muitos aprendizados 

A crise política e econômica de 2016 não impactou de maneira relevante as atividades do CineMaterna. 
Em seu oitavo ano de vida, a organização chegou a 18 novas salas de cinema, das quais sete em cidades 
inéditas. Dois dos cinemas pertencem a redes que ainda não trabalhavam com a iniciativa: Cine Araújo 
(em Campos de Goytacazes - RJ) e PlayArte (Shopping ABC, no ABC paulista). 

Com isso, o CineMaterna encerrou o ano com presença em 44 cidades de 17 unidades federativas. Ao 
todo, as 92 salas parceiras pertencentes a 12 redes de cinema diferentes, sendo que 35 delas fazem parte 
da Cinemark (representando quase metade dos seus 81 complexos), 16 são Cinépolis (1/3 dos 47 
cinemas da rede), 12 são Kinoplex (1/3 dos seus 34 complexos) e 8 são Cinesystem (1/3 da rede), entre 
outras.  

No ano, contando com uma poderosa rede de 350 mães que se voluntariam para, mês a mês, receber as 
famílias, foram realizadas 1.017 sessões de cinema, das quais participaram 51.403 adultos e mais de 29 
mil bebês. Houve recorde de público em junho, com quase 5,6 mil adultos e mais de 3 mil bebês 
atendidos no mês. Considerando os oito anos de vida, já foram realizadas mais de 5 mil sessões, e 
atendidos mais de 230 mil adultos e 135 mil bebês.  

Além das sessões regulares, em 2016 o CineMaterna realizou, com patrocínio dos shoppings, 18 
lançamentos – uma média de 1,5 lançamentos por mês – sendo sete cidades onde nunca esteve: Bauru e 
Taubaté, em São Paulo; Contagem, em Minas Gerais; Campos dos Goytacazes e Nova Iguaçu, no Rio de 
Janeiro; Cuiabá, no Mato Grosso; e Macapá, capital do Amapá. A expansão confirma o movimento de 
interiorização da iniciativa para além do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, onde nasceu. 

 

Quem faz 

A equipe da Matriz do CineMaterna seguiu com 10 pessoas até agosto. Como todas trabalham 
remotamente, a organização implementou os Encontros na Nuvem, bimestrais, por Skype, para 
compartilhar o andamento dos trabalhos em cada uma das áreas. 



 

 

 

 

Em setembro Marcela Santos, desenvolvedora, ingressou na Matriz. É o primeiro profissional de 
Tecnologia da Informação com dedicação integral que a organização tem. Antes, havia um consultor 
com algumas horas disponíveis, sempre um homem. Para o CineMaterna, esta é uma conquista e tanto: 
Marcela saiu do mundo corporativo depois de se tornar mãe, em busca de equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional, além de ser uma mulher num mercado em que predominam os homens. Marcela chegou 
num momento em que o CineMaterna desacelerou o ritmo de lançamentos e foi peça fundamental no 
trabalho de aprimoramento realizado a partir do segundo semestre de 2016. 

O crítico de cinema Christian Petermann, entusiasta e colaborador do CineMaterna desde 2008, faleceu 
precocemente em maio. Christian assistia aos filmes em primeiríssima mão, com o objetivo de ajudar a 
montar as enquetes que definem os títulos exibidos e maximizar as produções que vão divertir e 
emocionar as famílias. No lugar de Christian entrou o crítico Edu Fernandes.  

 

Voluntárias 

Em 2016, a rede de voluntárias – que se dispõem a preparar as sessões e receber as famílias – cresceu de 
295 para 350 mães. No ano, o CineMaterna realizou uma série de ações com o objetivo de aproximá-las 
mais da Matriz, dentre os quais boletins mensais e bate-papos bimestrais realizados por Skype. Ainda 
há necessidade de aprimoramentos na comunicação, projeto que será aprofundado ao longo de 2017.  

 

Patrocinadores 

Em 2016, repactuou-se e fortaleceu-se a relação com a 
Natura, patrocinadora master do CineMaterna. Ao mesmo 
tempo,  negociações com patrocinadores de fraldas e de pomadas 
antiassaduras foram expandidas, sob determinadas condições, o 
que permite ampliar a captação de patrocínio e aumentar uma 
estrutura que agora responde por 40% mais sessões do que no ano 
anterior. Essa diversificação de recursos tem sido buscada 
permanentemente como forma de reduzir riscos ao diluir a 
concentração de patrocínio.  

Os patrocínios nacionais são fundamentais na manutenção de custos da Matriz (10 pessoas no 
relacionamento com patrocinadores, voluntárias e o público em geral), além de seus colaboradores: 
assessorias jurídica, contábil e de imprensa, um crítico de cinema e um consultor de TI. No último 
quadrimestre de 2016, com a expansão da rede do CineMaterna, o valor das minicotas pagas por 
shoppings atingiu pela primeira vez o índice de 60% das fontes de recursos. Mais um passo no sentido 
de diminuir a vulnerabilidade da organização, na eventualidade de perda de algum patrocínio.  

Atingiu-se a meta de que todas as sessões CineMaterna fossem custeadas por shoppings, chamados 
minicotistas, à exceção de Espaço Itaú Botafogo, no Rio de Janeiro, e do Espaço Itaú Augusta, em São 
Paulo.  

Em 2016, com a expansão da 
rede do CineMaterna, o 
montante total das minicotas 
pagas por shoppings atingiu 
pela primeira vez o patamar 
de 60% das receitas do 
CineMaterna.  



 

 

 

 

Durante o ano houve distribuição de materiais da Natura. Foram entregues 11 mil folders oferecendo 
desconto em compras na linha ‘Mamãe e Bebê’, 18,5 mil mini-sabonetes em sessões regulares e 900 
miniaturas de produtos como colônia, hidratante e sabonete líquido nos lançamentos CineMaterna. Na 
semana de 26 de julho (dia dos avós) foram distribuídos 650 hidratantes da linha ‘VôVó’. 

Ri Happy / PBKids Baby, outro patrocinador nacional da iniciativa, também renovou o contrato de 
patrocínio para 2016, num movimento sincronizado com a expansão da área Baby em suas lojas. 
Entretanto, em agosto, pouco depois de receber a confirmação de que Natura renovaria a parceria com 
o CineMaterna para 2017, a Ri Happy Baby solicitou o encerramento do patrocínio, com vistas a 
garantir seu reposicionamento estratégico.  

O impacto mais direto da saída da Ri Happy Baby foi o fim das sessões CineMaterna nas cidades de 
Salvador (BA), Caxias do Sul (RS), Barueri e Guarulhos (SP), pois os shoppings decidiram não arcar 
com as minicotas de patrocínio que eram, até aquele momento, custeadas pela varejista. Também foram 
suspensas as sessões em outras sete salas de cinema, mas o CineMaterna continua nas cidades por 
conta da parceria que já tem com outros shoppings. 

 

Sessões de lançamento 

O CineMaterna lançou 18 novas salas em todo o ano, sendo que 
sete delas estão em cidades onde o CineMaterna nunca esteve: 
Bauru e Taubaté, em São Paulo; Contagem, em Minas Gerais; 
Campos dos Goytacazes e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro; 
Cuiabá, no Mato Grosso; e Macapá, capital do Amapá.  

Considerando apenas as sessões de lançamento, o CineMaterna atendeu a um total de quase 2,7 mil 
adultos e 1,7 mil bebês, uma média de 157 adultos e 107 bebês por evento.  

O CineMaterna incrementou sua capacidade operacional de realizar eventos simultâneos: fez até três 
lançamentos no mês, ao mesmo tempo em que realizava sessões regulares - 1.041 de janeiro a dezembro, 
em média 86 por mês, chegando a bater 98 encontros em agosto. 

A seguir estão listados todos os lançamentos realizados no ano: 

21 de janeiro - Parque Shopping Sulacap (RJ) 
Cortesia para as primeiras 50 mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses. Participaram 47 
adultos e 35 bebês. 

27 de janeiro- Boulevard Nações Bauru, em Bauru (SP) 
Gratuito, participaram 150 adultos e 100 bebês. 

16 de fevereiro - Boulevard Rio, no Rio de Janeiro (RJ) 
Participaram 75 adultos e 47 bebês. 

8 de março- Amapá Garden, em Macapá (AP) 
Gratuito, participaram 184 adultos e 88 bebês. 

Macapá é o terceiro porto 
seguro na região norte do 
Brasil, depois de Belém (PA) 
e Manaus (AM). 



 

 

 

 

16 de março - ItaúPower, em Contagem (MG) 
Cortesia para as primeiras 30 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 84 adultos e 64 bebês. 

22 de março - Carioca Shopping, no Rio de Janeiro 
Gratuito, participaram 170 adultos, 112 bebês. 

6 de abril - Campos de Goytacazes (RJ). Primeira parceria com a rede Cine Araújo. 
Cortesia para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 57 adultos e 43 bebês. 

26 de abril - North Shopping Jóquei, em Fortaleza (CE) 
Gratuito, participaram 254 adultos, 142 bebês. 

28 de abril - Shopping Leblon, Rio de Janeiro (RJ) 
Cortesia para as primeiras 30 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 54 adultos e 49 bebês. 

11 de maio - Shopping RIOSUL, no Rio de Janeiro (RJ) 
Cortesia para as primeiras 30 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 144 adultos e 112 bebês. 

23 de maio - Shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo (SP) 
Centésima sala do CineMaterna. Gratuito, participaram 232 adultos e 164 bebês. 

1 de junho - Goiabeiras Shopping, em Cuiabá (MT) 
Gratuito, participaram 141 adultos e 103 bebês. 

21 de junho - Shopping ABC, em Santo André, ABC paulista. Primeira parceria com a rede PlayArte.  
Cortesia para as primeiras 75 mães com bebês de até 18 meses e um acompanhante adulto. 
Participaram 268 adultos e 179 bebês. 

20 de julho - Minas Shopping, em Belo Horizonte (MG) 
Gratuito, participaram 400 adultos e 260 bebês. 

30 de agosto - Shopping Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense 
Cortesia para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 124 adultos e 82 bebês. 

14 de setembro - Via Vale Garden Shopping, em Taubaté (SP) 
Gratuito, participaram 115 adultos e 72 bebês. 

28 de setembro - Colinas Shopping, em São José dos Campos (SP) 
Gratuito, participaram 189 adultos e 135 bebês. 

6 de dezembro - Vale Sul Shopping - São José dos Campos (SP)  
Sem cortesias, participaram 110 adultos e 69 bebês. 

 

A retração econômica do ano só se fez sentir no CineMaterna no segundo semestre, e o impacto foi  
apenas uma desaceleração no número de eventos de lançamento. A pausa na realização de eventos 
desta natureza, sincronizada com a contratação de uma profissional de TI integralmente dedicada ao 
CineMaterna, permitiu que a organização dedicasse tempo e energia para aprimorar as ferramentas que 
orientam toda a operação com os shoppings, cinemas e voluntárias. 



 

 

 

 

 

Sessões regulares 

No ano, contando com a rede de 350 mães que se voluntariam para, mês a mês, receber as famílias, 
foram realizadas 1.017 sessões de cinema, das quais participaram 51.403 adultos e 29.077 bebês. Sessão a 
sessão, a média de público aumentou, embora tenhamos reduzido a rede de salas parceiras: uma média 
de 47 adultos e 26 bebês. O número confirma a percepção de que a maior parte das mães que vão ao 
cinema levam, além do bebê, um outro acompanhante.  

 

Mudanças no calendário 

Em Curitiba, o Shopping Pátio Batel, depois de realizar sessões comemorativas no Dia das Mães e no 
Dia dos Pais, começou a promover também encontros mensais aos sábados, além das regulares às 
quintas-feiras. Duas salas exibindo dois filmes diferentes, e uma nova opção de lazer para as famílias 
que não podem frequentar o CineMaterna durante a semana. 

Além de Curitiba, também continuaram sendo realizadas as sessões aos sábados no Rio de Janeiro 
(Espaço Itaú Botafogo) e São Paulo (Espaço Itaú Frei Caneca). Entretanto, na capital paulista, os 
encontros no Shopping Vila Olímpia, mudaram das quartas-feiras para os sábados a partir de 
novembro, a pedido do shopping. Com isso, o CineMaterna no Shopping Frei Caneca acabou suspenso, 
pois não é patrocinado.  

 

Encerramentos 

Dos 31 lançamentos que o CineMaterna realizou em 2016, 14 deles foram financiados pela Ri Happy 
Baby. Com o fim do patrocínio da varejista em agosto, o CineMaterna buscou patrocinador para manter 
estes encontros. Em metade não conseguiu garantir a continuidade, sendo as cidades afetadas: 

::. Barueri (SP), interrupção no Shopping Iguatemi Alphaville; 

::. Caxias do Sul (RS), interrupção no Shopping Iguatemi Caxias; 

::. Guarulhos (SP), interrupção no Internacional Shopping; 

::. Salvador (BA), interrupção no Shopping Bela Vista; 

Também foram suspensas sessões em alguns cinemas, mas que não prejudicaram as cidades, pois há 
CineMaterna em outro(s) shopping(s): 

::. Parque D. Pedro, em Campinas (SP). Na cidade, continuam acontecendo encontros mensais no 
Shopping Iguatemi. 

::. São Bernardo Plaza, em São Bernardo do Campo (SP). Em todo o ABC paulista, seguem positivos e 
operantes os encontros no Atrium, Shopping ABC, Golden Square e ParkShopping São Caetano. 

::. Novo Shopping, em Ribeirão Preto (SP).  CineMaterna continua na cidade no Shopping Iguatemi e no 
Shopping Santa Úrsula. 



 

 

 

 

::. Shopping CenterVale, em São José dos Campos (SP). Não houve interrupção na cidade porque no 
mês seguinte (setembro) o CineMaterna estreou no Colinas Shopping e em dezembro no Vale Sul 
Shopping. 

::. União Osasco, em Osasco (SP). Mas seguem mensais as sessões no SuperShopping Osasco. 

::. Interlar Aricanduva, Central Plaza e Shopping Interlagos, em São Paulo (SP). Em São Paulo há outras 
17 salas de cinema ativas: Shopping Center Norte, Shopping Cidade Jardim, Shopping Cidade São 
Paulo, Shopping Eldorado, Shopping Iguatemi, Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, Mooca Plaza 
Shopping, Shopping Pátio Higienópolis, Shopping D, Shopping Tietê Plaza, Shopping Villa Lobos, 
Shopping JK Iguatemi, Shopping Vila Olímpia, Shopping Anália Franco, Shopping Jardim Sul e 
Santana Parque Shopping. 

 

Cancelamentos espontâneos 

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

::. em janeiro: Goiânia Shopping, em Goiânia (GO), onde ainda há CineMaterna no Flamboyant 
Shopping.  

::. em fevereiro: Shopping Crystal, em Curitiba (PR). A cidade segue com CineMaterna no Shopping 
Pátio Batel, ParkShoppingBarigui e Mueller; 

::. em outubro: North Shopping Jóquei, em Fortaleza (CE). Na cidade há CineMaterna no RioMar. 

 

Site e mídias sociais 

O site cinematerna.org.br teve um total de 316 mil usuários no 
ano e 1,6 milhão de visualizações de páginas. Como é de se 
esperar, 92% dos usuários são mulheres, 89% com idade entre 25 
e 44 anos. O acesso por celular é predominante, 81%, tornando 
mandatória a boa navegação mobile.  

Houve crescimento de 23% no total de pessoas cadastradas para 
receber notícias do CineMaterna, indo de 93 mil para 115 mil pessoas ao final de 2016.  

As mídias sociais também tiveram grande incremento, fechando o ano com 263 mil seguidores na 
fanpage do CineMaterna no Facebook. O investimento em mídia da iniciativa é focado em anúncios no 
Facebook, direcionado 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 os anúncios que antes eram artes estáticas passassem a ser um filme de 
30 segundos, que além de aumentar o alcance, trouxe como benefício a melhor compreensão do 
mecanismo das promoções.  

O Instagram começou a ser trabalhado com mais regularidade de postagens este ano e já atingiu 25 mil 
seguidores, 10 vezes a quantidade com que iniciou o ano. 

Números superlativos: 316 mil 
usuários no site, 1,6 milhão de 
visualizações, 115 mil pessoas 
no mailing, 263 mil seguidores 
no Facebook.  



 

 

 

 

 

Outros destaques 

Em janeiro, houve troca da assessoria jurídica, medida que se fez necessária quando a anterior não 
poderia mais dedicar a mesma quantidade de horas.  

Em julho foi realizada eleição da Diretoria Executiva para o exercício 2016-2020, ocorrendo a 
apresentação única de chapa. Foram reeleitas Presidente e Vice Presidente e, para compor a Diretoria 
Executiva no cargo de Tesoureira, foi eleita a Juliana Freire, cujo ingresso trouxe mudanças 
significativas. Juliana começou no CineMaterna como voluntária em sessões, foi convidada a trabalhar 
na Matriz em 2013 com logística e aos poucos começou a cuidar da contabilidade da organização. A 
parte financeira foi tomando conta de seu cotidiano e sua eleição como Tesoureira foi uma decisão 
natural. Nesta assembleia também se elegeu um novo Conselho Fiscal, composto de três membros.  

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. Metade das sessões tem um álbum de fotos, 
totalizando 538 em 2016. Apesar de não serem tantos os fotógrafos, aqueles que firmam parceria são 
bastante leais e frequentam diversos cinema, permitindo que o público e patrocinadores acompanhem 
as sessões.  

No final do ano, a Sony convidou o CineMaterna para organizar uma pré-estreia gratuita de O Filho 
Eterno, filme sobre uma família que tem um filho com Síndrome de Down. O evento contou com a 
presença de 65 famílias.  

 

Planos para 2017 

Em 2017, o CineMaterna espera chegar a seis novas cidades, além de retornar a Salvador e Guarulhos. É 
possível ainda que siga expandindo parceria com outras redes de cinema, dentre as quais Cinemais 
(que já foi parceiro, mas que vendeu o cinema de Uberlândia para a Cinépolis) e Moviecom.  

No site cinematerna.org.br, a dedicação será de ajustar o modo de navegação mobile do site, que 
atualmente tem falhas. Um aplicativo seria um próximo passo, mas requer investimento que será 
alocado como um projeto especial.   

Internamente, CineMaterna pretende continuar aprimorando sua intranet, que é a ferramenta que 
desenvolveu para gerenciar todo o relacionamento com shoppings e equipes, além dos detalhes das 
sessões em si.  Mais uma prioridade será pensar em outras formas de cuidar da relação com as 
voluntárias entre si e delas com a Matriz, para afinar a comunicação e agilizar a implementação de 
novos projetos.  
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