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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.

2021, um ano sem sessões devido à pandemia de COVID-19

Foi um ano bastante difícil para o CineMaterna. Sem patrocinadores nem apoiadores, enquanto não
houvesse sessões, a previsão de receita para o ano era nula.
No final de 2020, prevendo um cenário financeiro desfavorável, percebeu-se que seria inviável manter
as prestadoras de serviço, pois ia drenar recursos que seriam necessários no momento de retomada.
As vacinas estavam chegando em alguns países no mundo, mas no início de 2021 ainda era uma
incógnita quando chegaria no Brasil e em qual ritmo seria possível imunizar a população. No primeiro
semestre ainda se enfrentou a pior onda da COVID-19 no país.
Manteve-se apenas uma prestadora de serviço, a Vice-Presidente Mirian Rodrigues, que ficou à frente
da comunicação, mantendo viva a entidade aos olhos do público, mesmo sem sessões. Foi sua tarefa
fazer a curadoria, planejar, postar e interagir nas mídias sociais do CineMaterna.
Além dela, apenas a assessoria contábil, com valor reduzido, foi mantida.

Conteúdo diário para manter audiência

Sem sessões, o maior desafio do CineMaterna foi manter sua audiência nas redes sociais. Apesar de
pequena queda em seguidores, foi possível repor as perdas e manter a quantidade estável no Facebook
e Instagram.
Com isso, o CineMaterna fechou o ano em 313 mil seguidores no Facebook, 71 mil no Instagram e um
cadastro com 180 mil e-mails.
As séries semanais de conteúdos diários:

#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.

#CineMaternaImagem
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.

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

#CineMaternaReal #CineMaternaGestante
Em 2021, mais de 47 famílias participaram desta série que compartilhou relatos de expectativas na
gestação ou impressões sobre o puerpério na pandemia.

#CineMaternaEmpreendedora
A pandemia inspirou o CineMaterna a apoiar as empreendedoras maternas.
De fevereiro a dezembro, foram 22 divulgações em que as mães contaram
sobre seu negócio, desafios e conquistas como empreendedoras.

Aquecendo os motores para 2022

A partir de outubro, com o avanço da vacinação e um cenário mais otimista de retorno das atividades
econômicas, as prestadoras de serviço mais próximas foram convidadas a reassumirem suas atividades
para reativar as sessões. A equipe da matriz passou a contar com cinco pessoas, quatro delas,
voluntárias.
O trabalho iniciou com a confecção do calendário de sessões de 2022 e a retomada de contato com os
shoppings apoiadores e voluntárias.
A presidente da Associação CineMaterna, Irene Nagashima, anunciou no final do ano sua intenção de
deixar a entidade, não sem antes preparar a vice-presidente Mirian Rodrigues como sua substituta e
estabilizar os recursos financeiros e humanos, em processo que pode levar um ano.

Artes desenvolvidas para o retorno das sessões

Planos para 2022

Os objetivos do ano são:
Conquistar o apoio de, no mínimo, 80% dos shoppings com quem o CineMaterna tinha
relacionamento antes da pandemia.
Remunerar a equipe da matriz.
Remontar a equipe de voluntárias, com o treinamento necessário.
Retomar os lançamentos que estavam marcados antes da pandemia (Juiz de Fora/MG,
Salvador/BA, Caxias do Sul/RS) e captar novos shoppings parceiros.
Fechar com um patrocinador ou conquistar ações promocionais que ajudem financeiramente a
entidade no ano.
Completar o quadro de profissionais que prestam serviço à matriz.

Redação: Irene Nagashima
São Paulo, janeiro de 2021

