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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.

O desafio da pandemia

Era para 2020 ser um ano melhor que o anterior. Em janeiro, já havia nove lançamentos programados
para o ano, sendo em cinco novas cidades, onde não havia CineMaterna. No mesmo mês, uma grande
marca confirmou o patrocínio na categoria “ouro” e iniciou-se o processo de assinatura do contrato.
Em março, veio a confirmação de uma pandemia que suspendeu as atividades econômicas – e portanto,
as sessões CineMaterna, que foram totalmente canceladas a partir de 17 de março. Por contrato, quando
não há sessão, não há pagamento por parte dos shoppings. O contrato de novo patrocínio que seria
assinado foi suspenso devido às indecisões econômico-sociais.
Em abril, após constatar que a pandemia não passaria tão rápido, entendeu-se que era necessário um
enxugamento drástico nos custos para manter a entidade com a única fonte de renda: o patrocínio de
Babysec, que venceria em maio. Renovou-se patrocínio até dezembro, o que permitiu a manutenção das
seis pessoas na matriz, com redução da prestação de serviços.

O ano que foi interrompido

2020 estava com nove lançamentos marcados no primeiro semestre. Três deles aconteceram, sendo em
duas novas cidades: Itu e Piracicaba, interior de São Paulo. Todas foram no Cine Araújo, ampliando a
parceria com esta rede de cinemas.
14 de janeiro – Plaza Shopping Itu (SP)
Cortesia para as primeiras 30 mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses. Participaram 104
adultos e 64 bebês.

Evento de lançamento no Plaza Itu

12 de fevereiro – Shopping Jardim Guadalupe (Rio de Janeiro – RJ)
Cortesia para as primeiras 30 mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses. Participaram 71
adultos e 34 bebês.

Evento de lançamento no Shopping Jardim Guadalupe

4 de março – Shopping Piracicaba (SP)
Cortesia para as primeiras 30 mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses. Participaram 59
adultos e 35 bebês.

Evento de lançamento no Shopping Piracicaba

Os demais seis lançamentos foram suspensos, sendo que quatro estão com contratos assinados e foram
postergados para quando as atividades forem retomadas, em 2021.

Artes da pandemia

Foram desenvolvidas algumas artes especiais para o momento da pandemia pela Jaíne Lo, designer
que começou a prestar serviços para o CineMaterna em 2020.

Comunicação: o virtual que passa a ser real

Ao saber do fechamento das atividades, o desafio do CineMaterna foi manter viva sua relação com o
público através dos canais digitais. As redes sociais seriam o meio para transmitir o carinho das
sessões. Além disso, do ponto de vista de patrocínio, era importante aumentar a exposição da marca
para compensar a ausência de impactos presenciais.
Abril

Durante o mês de abril, houve um aumento quantitativo de postagens, mas a ausência de uma
estratégia de longo prazo indicou a necessidade de se contratar uma especialista em mídias sociais,
Nathália Tiburtino.
Maio

Rapidamente, após analisar as postagens de maior alcance, entre maio e julho a comunicação girou em
torno de três temáticas, denominadas “séries”:
•
•
•

Fotos e relatos de puérperas
Ilustrações sobre a maternidade, criadas pela Aline Adami, responsável pelo relacionamento
com os shoppings e que também desenha
Humor através de quizzes

Junho

Após análise aprofundada da comunicação e performance neste período, as séries foram ajustadas e
ampliadas, além de receber uma mudança de visual a partir de junho de 2020.
#CineMaternaFun
Repost de meme, vídeo, GIF ou quiz próprio.

#CineMaternaDiscute
Toda semana um novo tema para discussão.

#CineMaternaAspas
Postagem de frases autorais, de livros, aspas de outros perfis.

#CineMaternaIlustra
Repostagem de imagens e publicações de outros perfis dentro do tema da maternidade.

#CineMaternaClipping
Seleção de matérias sobre temáticas relacionadas à maternidade, de veículos relevantes ao público,
para gerar discussão e comentários.

#CineMaternaEmCasa
Seleção CineMaterna como curadoria, inclui lançamentos dos streamings, programação da TV aberta e
fechada e mostras online.

#CineMaternaIndica
Um conteúdo por semana com objetivo de prestação de serviço sobre a temática maternidade.
Indicações de livro, podcast, canal no YouTube, perfil no Instagram etc.

#CineMaternaInstitucional
Notícias do CineMaterna, entrevistas, história, comemorações, campanhas, procura de voluntárias,
lançamentos, eventos etc.

#CineMaternaComemora
Comemorar datas, com história real sobre a celebração.

#CineMaternaReal
Além de relatos do puerpério, viagem com o bebê, saída para restaurante e outros lugares, roupa,
lifestyle, creche. Tudo que é novo, que gerou mudança na vida da mãe recente e que suscite discussão
entre o público.
Em 2020, mais de 30 famílias participaram desta série:

#Patrocínio
Matéria e post sobre conteúdo exclusivo do patrocinador.
#CineMaternaProgramação
Dúvidas mais frequentes e chamada para programação nos stories e site. Quando houver sessões.
#CineMaternaFotos
Divulgação das fotos das sessões.

Pesquisa sobre o impacto da pandemia nas famílias

Entre julho e agosto de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus, o CineMaterna e a Noz
Pesquisa e Inteligência foram entender como estavam as puérperas no isolamento social. Mais de 1.200
famílias com bebês responderam a um questionário de autopreenchimento.

O estudo foi um recorte do público: 69% de mulheres entre 30 e 39 anos (média de 35 anos), 59% com
apenas um filho e 76% com nível superior completo, de norte a sul do país.
Entre os achados mais importantes, constatou-se que 27% afirmaram estar sozinhas na maior parte do
tempo durante a pandemia, um índice 9 pontos percentuais mais baixo que pesquisa realizada um ano
antes. Apesar de mais mulheres estarem acompanhadas em casa, apenas 67% delas afirmam ter apoio
do pai do bebê, sem mudança de 2019 para cá. Mesmo com 9 em cada 10 das pesquisadas estarem
casadas, apenas pouco mais de dois terços contam com o apoio dos parceiros. Ou seja, mais
companheiros estão em casa, mas o apoio não aumentou.
Entre as 890 mulheres que estavam trabalhando, metade estava em home office e as opiniões sobre a
modalidade variaram. Havia um saldo positivo para algumas – “Trabalho mais que o habitual estando
em home office, contudo sou mais feliz com esta nova rotina, em especial por poder acompanhar o
crescimento da minha filha” – e estava puxado para outras – “Não está sendo nada fácil cuidar da casa,
de um bebê de um ano e meio que não para e trabalhar no home office. Queria cuidar mais de mim”.
A respeito dos desafios da parentalidade, 85% das mães relatou que estava muito difícil conseguir um
tempo para sua vida pessoal. Um ano antes, esta era uma questão relevante para metade das
pesquisadas.

“Só sou mãe. Deixei a mulher que sou de lado.” Este depoimento resumiu o estado emocional de muitas
das mulheres da pesquisa. Redes de apoio sempre foram fundamentais para que as mães consigam ser
livres em suas escolhas pessoais e profissionais. A pandemia dificultou o acesso a este apoio tão
importante e com isso, o isolamento social tornou-se ainda mais acentuado e desafiador para as mães.

Concurso cultural Babysec: Deixe para Amanhã o que não Consegue Fazer Hoje

O CineMaterna criou um concurso cultural para a Babysec, que premiou com fraldas e lenços
umedecidos da marca as melhores fotos com o tema “deixe para amanhã o que não consegue fazer
hoje”.

Última chamada para o concurso:

O concurso foi ao ar em dezembro e o CineMaterna recebeu mais de 50 fotos. As ganhadoras foram de
São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Várzea Grande (MT).

Campanha de arrecadação de fundos

Quando se percebeu que a pandemia estaria fora de controle na virada do ano, elaborou-se um plano de
sobrevivência até a retomada das atividades.
Além de reduzir os custos ao mínimo necessário, foi decidido organizar uma “vaquinha virtual” (na
plataforma Catarse), cujo montante arrecadado seria destinado a sustentar as atividades enquanto não
há patrocinadores.
As recompensas variavam de acordo com o valor doado:

R$ 25 – ilustração digital feita pela (@line_ilustra), especialmente para os 12 anos do CineMaterna
R$ 50 – moldura editável para colocar a foto de seu bebê e preencher com os dados dele
R$ 100 – "álbum de cinema do bebê" (e-book), para ser editado com as informações do bebê (o primeiro
filme que assisti inteiro, a primeira vez que emocionei com um filme, a primeira música de filme que
adorei, o filme que vi repetidas vezes)
R$ 500 – bordado de desenho ou escrita de filho ou filha
R$ 750 – desenho personalizado da família, feito pela @line_ilustra
R$ 1000 – míni-ensaio de fotos, feito em espaço aberto, com fotógrafos parceiros do CineMaterna

A campanha não teve boa adesão, tendo arrecadado em torno de R$ 10 mil, que serão utilizados na
manutenção do CineMaterna.

Números, alcances, impactos e tudo o mais

Desde sua fundação, em 2008, o CineMaterna já recebeu mais de 220 mil famílias em suas 8.760
sessões. Em um ano usual, realiza mais de mil sessões por ano, mas em 2020, atingiu 20% do habitual
devido ao fechamento dos cinemas e shoppings.
Apesar da perda dos eventos presenciais em 2020, a intensificação da comunicação mostrou resultados,
conseguindo minimizar a perda de seguidores, mantendo em 315 mil no Facebook, 74 mil no Instagram
e a base de e-mails em 175 mil. Foram mais de 10 milhões de impactos no ano para a marca Babysec,
entre site, newsletter e redes sociais.

Planos para 2021

O ano de 2021 é uma incógnita para o mundo. Apesar da vacinação ter iniciado, o sucesso e a
velocidade de imunização devem ser fatores determinantes para a retomada das sessões.
O objetivo enquanto as sessões estão suspensas é sustentar as atividades digitais para manter viva a
comunicação com o público.
A maior preocupação, assim que for possível retomar as sessões, é conseguir manter a rede atual de
apoiadores (shoppings), evitando perda de capilaridade do CineMaterna. Além disso, espera-se realizar
os quatro eventos que estavam agendados em 2020 em Franca/SP, Juiz de Fora/MG, Salvador/BA e
Caxias do Sul/RS.
O ano não é favorável, mas espera-se captar novos patrocinadores e anunciantes e garantir a
sustentabilidade econômica. Para tanto, serão exploradas fontes de recursos através de incentivos
fiscais.
Esperamos, portanto, voltar à nossa aglomeração favorita em breve!
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