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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.

10 anos do CineMaterna: maturidade e novos desafios

A tão esperada retomada da economia não se confirmou em 2018, o que gerou impacto no público das
sessões e nos projetos de expansão do CineMaterna. Mas no geral a entidade conseguiu se manter
estável e avançar em mais sete cidades, uma delas em um novo estado: Sergipe. Chegamos a Aracaju,
Montes Claros, Bragança Paulista, Araraquara, Mogi das Cruzes, Limeira e Volta Redonda. Uma
presença geográfica 15% maior que no ano anterior.
2018 marcou os 10 anos de existência do CineMaterna, que foram celebrados com as mães, voluntárias e
coordenadoras no mês de setembro durante as sessões. Shoppings e cinemas participaram da “festa”
com brindes e mimos especiais, assim como a Natura, nossa patrocinadora máster. A experiência foi
compartilhada nas redes sociais, sobretudo com uma campanha “antes e depois” no CineMaterna. A
ação gerou engajamento das mães que enviaram fotos atuais com seus filhos e da época em que
começaram a frequentar as sessões. Muitas enviaram relatos emocionantes do quanto essa experiência
foi fundamental para que se sentissem acolhidas no puerpério.
“Sem palavras para descrever a dedicação da equipe do CineMaterna. Ambiente
agradável, com suporte para que eu pudesse trocar meu bebê sem me preocupar, o som
da sala na medida certa, o cuidado das colaboradoras com cada mãe. Sem palavras, só
agradecer a todos que apoiam esse projeto.”
Silvana, mãe do Luccas, de 5 meses
São Paulo - 12/09/2018

O CineMaterna encerrou o ano com sessões em 52 cidades de 17 unidades federativas. Ao todo, são 110
salas parceiras pertencentes a 16 redes de cinema diferentes, sendo que 40 delas fazem parte da
Cinemark (representando quase metade dos seus 83 complexos), 21 são Cinépolis (mais de 1/3 dos 53
cinemas da rede), 15 são Kinoplex (pouco mais de 1/3 dos seus 42 complexos), 9 são Cinesystem (1/3 da
rede de 26 cinemas), 7 são GNC (2/3 dos 10 complexos), entre outras. Iniciamos a parceria com três

novas redes de cinema: Cinemais, em Montes Claros, Cineplus, em Curitiba, e Circuito Cinemas, em
Limeira.
No ano, contando com uma poderosa rede de 392 mães voluntárias para mês a mês receber as famílias,
foram realizadas 1.189 sessões de cinema, das quais participaram 44.768 adultos e mais de 24 mil bebês.
Houve uma pequena redução de público nas nossas sessões, reflexo da queda de 11% na bilheteria dos
cinemas em todo o país. Segundo dados da Ancine, em 2018, o total de pagantes no ano passado foi de
161 milhões, 20 milhões a menos que no ano anterior.
Considerando os dez anos de vida do CineMaterna, já foram realizadas mais de 7,4 mil sessões, e
atendidos mais de 330 mil adultos e 188 mil bebês.

Além das sessões regulares, em 2018 o CineMaterna realizou, com patrocínio dos shoppings, 16
lançamentos – uma média de 1,3 lançamentos por mês – grande parte concentrada no primeiro
semestre. O ano começou com a expectativa de que a economia apresentaria sinais de recuperação, o
que se refletiu no ânimo dos shoppings. Em janeiro, havia dez lançamentos marcados no nosso
calendário. Mas, infelizmente, as perspectivas positivas não se confirmaram ao longo dos meses e o
país se viu diante de incertezas nos campos da política, com eleições presidenciais no segundo
semestre, e da economia, com crise dos caminhoneiros, alto índice de desemprego e crescimento menor
que o esperado.

Quem faz

A estrutura administrativa do CineMaterna passou por
mudanças. O relacionamento que antes era separado entre
shopping e patrocinadores, foi reunido em uma única frente
de prospecção, junto com ações de ativação junto ao
público. Assim, todas as fontes de renda do CineMaterna
seguem uma mesma direção e gerenciamento, conduzido
por duas pessoas.

“Gostaria de agradecer por esse
momento tão gostoso. A equipe está
de parabéns pela recepção com as
mamães e bebês. Adorei tudo e
espero que não acabe nunca esse
projeto, pois consegui sair da rotina
de uma forma muito gostosa,
juntamente com meu bebê.”

No primeiro semestre, devido ao volume crescente de
contratos, em especial com os shoppings, foi feita uma
Amanda, mãe do Bernardo, 7 meses
migração de uma assessoria jurídica individual para um
São Paulo - 01/03/2018
escritório de advocacia. A Tilkian, Marinelli, Marrey (TMM)
Advogados foi a empresa que apresentou a proposta mais
amigável em termos de custo por sermos uma entidade sem fins lucrativos.

Também foram feitos ajustes nas áreas de logística e comunicação. A primeira foi terceirizada e todo o
armazenamento, separação e envio do estoque ficou sob responsabilidade de Carol Troque, que já fez
parte da estrutura administrativa do CineMaterna.
A assessoria de imprensa passou a ser responsabilidade de uma agência de comunicação integrada. A
XCOM assumiu não só a divulgação do CineMaterna, mas também a elaboração de material
publicitário online e offline e a estratégia de engajamento de sessões via redes sociais.

Desta forma, temos:

Voluntárias

Em 2018, a rede de voluntárias – que se dispõem a preparar as sessões e receber as famílias – foi de
392 mães. Todos os anos, o CineMaterna realiza uma série de ações para aproximá-las do que é feito
nos bastidores da iniciativa e reforçar a missão da
entidade de acolher as mães puérperas e seus bebês.
Para estreitar essa comunicação, fundamental para que
a experiência no cinema seja bem-sucedida, foi criado
um canal fechado de vídeo através do qual a fundadora
Irene Nagashima conversa diretamente com as
voluntárias.

Voluntárias em Salvador com o presente de 10 anos.
Foto: Carol Bassuma.

Em setembro, na comemoração dos 10 anos do
CineMaterna, elas receberam um presente especial,
desenvolvido em conjunto com a Natura Mamãe e
Bebê.

Ao longo do segundo semestre foi desenvolvido um aplicativo para as coordenadoras com o objetivo de
facilitar e agilizar o preenchimento de dados sobre cada sessão: número de público, bebês, cortesias,
ações promocionais, materiais de reposição, envio de fotos e relato de eventuais problemas. O
lançamento será no início de 2019.

Fontes de recursos

Em 2018, repactuou-se a relação com a
Natura, patrocinadora máster do CineMaterna, mas
em outubro, pela primeira vez em 9 anos, desde o
início da parceria, a Natura sinalizou com a hipótese
de não renovar o patrocínio para 2019, o que foi
oficializado em dezembro.
Os patrocínios nacionais são fundamentais na
manutenção de custos da administração da entidade e
os apoios pagos pelos shoppings são as fontes de
recursos que sustentam as sessões. Desde o ano
Mãe em Araraquara (arquivo CineMaterna)
passado, 100% dos shoppings parceiros sustentam
suas próprias sessões, o que contribui para diminuir a vulnerabilidade da organização, em caso de
perda de algum patrocínio.
Em maio, a Telecine fechou com o CineMaterna ações de ativação em cinco cidades diferentes: São
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte. O objetivo da ação foi promover a
campanha “Seu filme está apenas começando”, da rede de TV por assinatura. Foram concedidos
ingressos e brindes para as mães e também foi realizado um vídeo sobre a mãe heroína.
Entre junho e outubro, foi realizada uma ação com a Apsen, empresa da indústria farmacêutica, para a
distribuição de 300 vouchers do CineMaterna a pediatras de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. Os profissionais ofereceriam este mimo às mães que vão ao consultório com seus bebês,
incentivando-as a ir ao cinema e conhecer a iniciativa.
Ao longo do ano houve distribuição de materiais da Natura. Foram entregues 24 mil minissabonetes
em sessões regulares, 1.200 miniaturas de produtos como colônia, hidratante e sabonete líquido nos
lançamentos, 2.500 miniaturas de colônias às mães e voluntárias na comemoração dos 10 anos do
CineMaterna, além dos 80 kits miniatura de colônias para as coordenadoras.

Trimestre de celebrações: CinePaterna, 10 anos e 25 anos

O terceiro trimestre foi marcado por comemorações importantes e eventos especiais. Em agosto, para
celebrar o Dia dos Pais, foram realizadas sessões CinePaterna em sábados em 24 cidades, de 11 estados,
com entrega de brindes Papai e Bebê (PPBB) e sorteios da Natura. Os eventos aconteceram em São
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas, Fortaleza, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Belém,
Brasília, Criciúma, Balneário Camboriú, Florianópolis, Blumenau, Montes Claros, Salvador, Bauru,

Guarulhos, Natal, Joinville, Manaus, Uberlândia, Sorocaba, São
José do Rio Preto, Indaiatuba. Em São Paulo foram duas
sessões.
Em setembro, comemoramos os 10 anos de existência do
CineMaterna. Muitos shoppings e cinemas entraram na
“festa” e toparam patrocinar alguns mimos às mães nas
sessões. Foi criada uma ecobag comemorativa com o logotipo
especial dos 10 anos (imagem ao lado), pensada inicialmente
como um presente às voluntárias.

Ao oferecer aos shoppings a possibilidade de patrocinar e
distribuir o brinde comemorativo às mães, houve elevada
aceitação: 60% deles toparam a parceria. Assim, mais de 1.800
mães levaram para casa o mimo e manifestaram
agradecimento nas sessões, em mensagens privadas e nas redes sociais. A contrapartida para cada um
dos shoppings que participou foi o envio de uma newsletter exclusiva, com as ecobags entregues numa
embalagem especial com o logotipo de cada parceiro.

Foto: Alê Bruny, Porto Alegre

Ainda no aniversário de 10 anos, a proposta para os cinemas foi a distribuição de cortesias para as
mães, nas sessões especiais de aniversário. Todas as redes de cinema aderiram e mais de 1.200 cortesias
foram cedidas às mães com bebês.
Nas redes sociais, foi lançada a campanha “Antes e Depois” no CineMaterna para engajar as mães que
em algum momento frequentaram as sessões e fizeram parte da nossa história. Elas enviaram fotos
atuais com seus filhos e da época em que participavam dos encontros, e muitas mandaram relatos
emocionantes do quanto essa experiência foi fundamental para que se sentissem acolhidas no
puerpério. Uma moldura especial foi elaborado para a divulgação e todas as imagens e relatos foram
compartilhados no Facebook e, em seguida, em um álbum (bit.ly/cnm_antesdepois).

Em outubro, foi a vez de a Natura comemorar os 25 anos da marca Mamãe e Bebê, há nove anos
patrocinadora do CineMaterna. Nas sessões, elas receberam um brinde especial da marca juntamente
com um folder que contava a sua história. Havia placas comemorativas e as mães tiraram fotos e
compartilharam nas redes sociais.

Foto: Andréia Oliver, Rio de Janeiro

A Natura, em parceria com o CineMaterna, também realizou uma sessão exclusiva no Shopping
Eldorado para receber as consultoras de vendas que eram mães de bebês pequenos.

Sessões de lançamento

O CineMaterna estreou em 16 salas no ano e chegou a mais um
Sete lançamentos
Estado: Sergipe. Sete lançamentos aconteceram em cidades onde
aconteceram em cidades
a organização nunca esteve: Aracaju (SE), Montes Claros (MG),
onde a organização nunca
Bragança Paulista (SP), Araraquara (SP), Mogi das Cruzes (SP),
esteve e três shoppings
Limeira (SP) e Volta Redonda (RJ). Três shoppings nos
nos chamaram de volta
chamaram de volta: Fashion Mall, no Rio de Janeiro, CenterVale,
em São José dos Campos, e Metrô Santa Cruz, em São Paulo. E finalmente conseguimos marcar
presença em Mogi das Cruzes, uma das cidades em que as mães mais pediam CineMaterna.
As estreias se concentraram no primeiro semestre, totalizando 14 inaugurações. Considerando apenas
as sessões de lançamento, o CineMaterna atendeu a um total de quase 1,6 mil adultos e 1 mil bebês,
uma média de 97 adultos e 66 bebês por evento. O CineMaterna consolidou sua capacidade
operacional de realizar eventos simultâneos: fez até quatro lançamentos no mês, ao mesmo tempo
que realizava sessões regulares – 1.189 de janeiro a dezembro, em média, 99 por mês.
A seguir, todos os lançamentos realizados no ano:
16 de janeiro – Montes Claros Shopping (Montes Claros – MG)
Cortesia para as primeiras 30 mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses. Participaram 95
adultos e 64 bebês.
23 de janeiro – CenterVale Shopping/soft opening (São José dos Campos – SP)
Cortesia para as primeiras 10 mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses. Participaram 153
adultos e 87 bebês.
31 de janeiro – Grand Plaza ABC (Santo André – SP)
Cortesia para as primeiras 30 mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses. Participaram 152
adultos e 88 bebês.
6 de fevereiro – Campinas Shopping (Campinas – SP)
Gratuito, participaram 143 adultos e 85 bebês.
20 de fevereiro – Bragança Garden (Bragança Paulista – SP)
Gratuito, participaram 109 adultos e 75 bebês.
6 de março – Shopping Jaraguá (Araraquara – SP)
Gratuito, participaram 89 adultos, 70 bebês.
20 de março – Mogi Shopping (Mogi das Cruzes – SP)
Gratuito, participaram 161 adultos, 122 bebês.
10 de abril – TopShopping (Nova Iguaçu – RJ)
Cortesia para as primeiras 30 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 84 adultos e 50 bebês.
18 de abril – Jardim das Américas (Curitiba – PR)
Cortesia para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 34 adultos e 29 bebês.

9 de maio - Shopping Jardins (Aracaju – SE)
Gratuito, participaram 108 adultos, 72 bebês.

Lançamento em Aracaju (arquivo CineMaterna)

23 de maio - Shopping Metrô Itaquera (São Paulo – SP)
Gratuito, participaram 156 adultos, 99 bebês.
5 de junho – Shopping Metrô Santa Cruz (São Paulo – SP)
Gratuito, participaram 70 adultos e 52 bebês.
7 de junho – Fashion Mall/soft opening (Rio de Janeiro – RJ)
Cortesia para as primeiras 5 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 21 adultos e 16 bebês.
26 de junho – Shopping Nações Limeira (Limeira - SP)
Cortesia para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 72 adultos e 57 bebês.
25 de setembro – Parque D. Pedro Shopping (Campinas – SP)
Cortesia para as primeiras 50 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 75 adultos e 52 bebês.
2 de outubro – Sider Shopping (Volta Redonda – RJ)
Cortesia para as primeiras 30 mães com bebês de até 18 meses. Participaram 37 adultos e 32 bebês.

A perspectiva de retomada da economia logo no início do ano se refletiu na procura ao CineMaterna.
Em janeiro, já havia dez lançamentos marcados. Do total de 16, o primeiro semestre concentrou 14.
Porém, na medida em que 0 cenário de incertezas foi se confirmando, com baixo crescimento, crise
política e alto índice de desemprego, os lançamentos foram perdendo força e apenas dois aconteceram
entre setembro e outubro. A redução de ritmo permitiu que, no segundo semestre, fosse possível
concentrar forças no CinePaterna e nas comemorações do aniversário de 10 anos do CineMaterna e nos
25 anos da Natura Mamãe e Bebê.

Sessões regulares

No ano, contando com a rede de 392 mães que se
voluntariam para mês a mês receber as famílias, foram
realizadas 1.189 sessões de cinema, das quais participaram
44.768 adultos e 24 mil bebês. Sessão a sessão, a média de
público diminuiu, reflexo da queda de bilheteria em todo o
país, segundo dados da Ancine. Tivemos uma média de 38
adultos e 21 bebês. Por outro lado, o CineMaterna aumentou
o alcance geográfico em cidades e salas de cinema.

“Ontem foi nosso primeiro
CineMaterna, e venho aqui
agradecer de coração essa
oportunidade que vocês nos deram
com tanto carinho. Eu amei
demais, um tratamento com tanto
amor que me senti em casa.
Obrigada, obrigada!”

O Shopping Manauara, em Manaus, decidiu oferecer sessão
Mirele, mãe do Emanuel, de 8 meses
gratuita, no mesmo modelo do Center Norte, em São Paulo,
Salvador - 27/09/2018
o que impactou positivamente na presença de público no
cinema. As mães com bebês até 18 meses ganham a cortesia
e têm direito a levar um acompanhante com idade maior que a classificação do filme. Apenas estes dois
shoppings oferecem sessão gratuita.

Mudanças no calendário

Todo ano há muitos pedidos de sessões no fim de semana,
mas pouca adesão dos shoppings. As sessões aos sábados
ocorreram regularmente apenas em três cidades: Curitiba
(Shopping Pátio Batel), São Paulo (Shopping Vila
Olímpia) e Rio de Janeiro (Espaço Itaú Botafogo). Para
tentar minimizar a frustração de mães que voltaram da
licença-maternidade, mas querem continuar frequentando
o CineMaterna, realizamos em março uma sessão no
sábado de manhã em 17 cidades, além das três citadas
anteriormente.

Voluntárias em Volta Redonda (arquivo CineMaterna)

Em maio, tivemos algumas sessões especiais do Dia das
Mães e, em agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, realizamos sessões CinePaterna em 24 cidades:
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas, Fortaleza, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Belém,
Brasília, Criciúma, Balneário Camboriú, Florianópolis, Blumenau, Montes Claros, Salvador, Bauru,
Guarulhos, Natal, Joinville, Manaus, Uberlândia, Sorocaba, São José do Rio Preto, Indaiatuba. Em São
Paulo e Curitiba, houve mais de uma sessão. Os encontros, que têm por objetivo incentivar a
paternidade ativa, aconteceram aos sábados e tiveram entrega de brindes e sorteios da Natura.
A pedido dos shoppings, foram canceladas as sessões nas seguintes localidades:
::. em março: Londrina Norte Shopping, em Londrina (PR). Na cidade, não há mais CineMaterna.
::. em abril: Praiamar Shopping, em Santos (SP). Na cidade, não há mais CineMaterna.
::. em abril: Via Vale Garden, em Taubaté (SP). Na cidade, há CineMaterna no Taubaté Shopping.
::. em maio: Ilha Plaza Shopping, Ilha do Governador, Rio de Janeiro (RJ). A cidade segue com

CineMaterna em vários cantos do Rio, mas não nesta região;
::. em junho: Plaza Macaé, em Macaé (RJ). Na cidade, não há mais CineMaterna.
::. em outubro: Mooca Plaza, em São Paulo (SP). A cidade segue com CineMaterna em vários locais,
inclusive na zona leste.

Site e mídias sociais

O site cinematerna.org.br teve um total de 295 mil usuários no
ano e 1,7 milhão de visualizações de páginas. Como é de se
esperar, 86% dos usuários são mulheres, 83% com idade entre 25
e 44 anos. O acesso por celular é predominante, cerca de 85%, por
isso a atenção à boa navegação mobile.

Mídias sociais em números:
295 mil usuários no site, 187,6
mil pessoas no mailing, 47,5 mil
fãs no Instagram e 311,5 mil
seguidores no Facebook.

Houve crescimento de 28% no total de pessoas cadastradas
para receber notícias do CineMaterna, de 146,5 mil para 187,6 mil cadastros ao final de 2018, mesmo
tendo realizado uma limpeza, eliminando cadastros inválidos. Ao longo do ano, fizemos campanhas de
posts impulsionados para aumentar o número de cadastros, sobretudo em cidades novas e também nas
semanas que antecederam os lançamentos.

As mídias sociais também tiveram grande incremento. O Instagram se consolidou como principal rede
social entre o público alvo do CineMaterna: mulheres, mães e jovens. Por essa razão, apostamos numa
maior regularidade de postagens tanto no feed quanto no stories e testamos alguns posts
impulsionados. A rede social atingiu 47,5 mil seguidores, 45% a mais do que no início do ano.
Embora menor, o engajamento no Facebook ainda é representativo, sobretudo na divulgação de
sessões. O investimento em mídia se concentrou em anúncios no Facebook que foram replicados no
Instagram e direcionados a um grupo específico: mães com bebês, de cidades determinadas e com
interesse específico em assuntos relacionados à maternidade. Fechamos o ano com 311,5 mil
seguidores na fanpage do CineMaterna no Facebook, um crescimento de 5%.

Outros destaques

Em agosto, recebemos o convite para mediar uma roda de conversa sobre paternidade no Sesc Avenida
Paulista após a exibição do filme Capitão Fantástico. Quem participou do encontro com as famílias foi
a fundadora do CineMaterna, Irene Nagashima.
Em novembro, participamos da primeira edição na América Latina do Festival Mulheres do Mundo
(WOW, Women Of the World, na sigla em inglês). Foi um grande encontro no Rio de Janeiro que reuniu
mulheres de origens e trajetórias diferentes para troca de experiências entre lideranças femininas no
Brasil e no mundo. Fomos convidadas para uma das mesas de bate-papo sobre maternidade e
empreendedorismo e representadas por Irene Nagashima.
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. Mais de um terço das sessões tem um álbum de

fotos, totalizando 405 em 2018. Apesar de não serem tantos os fotógrafos, aqueles que firmam parceria
são bastante leais e frequentam diversos cinemas, permitindo que o público e patrocinadores
acompanhem as sessões no site e nas redes sociais.
“Amei a experiência! Assistir a um bom filme, comer uma pipoca e ter meu bebê nos braços,
bem à vontade. Durante o filme todos estão no mesmo barco, então se o bebê chorar, precisar
ser trocado ou simplesmente embalado não é problema algum! Além disso, todo mundo da
equipe do CineMaterna são super gentis e solícitos. Com certeza irei repetir a dose.”
Valquiria, mãe do Vicente, de 6 meses
Porto Alegre - 05/09/2018

Planos para 2019

Em 2019, o foco do CineMaterna será aumentar o público das sessões já existentes, formando parcerias
com grupos de mães locais e individualizando a comunicação nas redes sociais e no e-mail marketing.
Também será feita uma força-tarefa para incentivar os encontros de mães pós-sessão nas cidades onde
não estamos conseguindo reuni-las.
Outra meta no ano é conseguir um ou dois patrocinadores nacionais para permitir sustentar a estrutura
administrativa pelo ano de 2019. As minicotas de shoppings e ações promocionais custeiam todas as
despesas que envolvem as sessões.

Lançamento em Mogi das Cruzes (arquivo CineMaterna)
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