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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

O Cinema faz parte do campo das artes há mais de 100 anos; é criado, modificado e 

evolui constantemente em razão do desenvolvimento de novas tecnologias de produção e 

novas ideologias e formas de expressão. Mas ao longo desse período o acesso às produções 

cinematográficas tem se tornado cada vez mais fácil, uma vez que o público não mais precisa 

se deslocar de suas casas para que possa assistir a um bom filme devido aos avanços 

tecnológicos dos televisores e internet. Em Governador Valadares não foi diferente, na década 

de 60 a cidade já chegou a oferecer até 11 salas de cinema, mas a partir de década de 70 

começou o declínio da Sétima Arte na cidade até ao ponto de não haver nem uma sala sequer. 

No primeiro semestre de 2013, Governador Valadares recebeu um novo investimento 

em cinema através da empresa Cinesercla. Este projeto utilizou, então, o design promocional 

como ferramenta no desenvolvimento de uma campanha que, ao mesmo tempo em que 

divulgasse as salas do Cinesercla na cidade, estimulasse a população a uma presença mais 

ativa no cinema. Essa campanha contou com peças gráficas e ações promocionais a fim de 

gerar expectativa e envolvimento com o público, reforçando o seu objetivo. 

Para que se alcançasse o propósito deste projeto foram utilizados conhecimentos do 

design gráfico, design promocional e marketing, identificando as maneiras que esses 

conteúdos pudessem ser aplicados e potencializados na promoção do cinema na cidade. Este 

trabalho também seguiu fases metodológicas para que sua elaboração atendesse às 

especificidades da área, pois se trata de um estudo que procura compreender como o designer 

gráfico inserido no mercado atua na elaboração de uma campanha promocional. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Explorar o potencial do Design Promocional por meio de uma campanha que divulgue o 

Cinesercla e estimule o hábito da população valadarense de ir ao cinema. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Compreender o Design Promocional e sua função na elaboração de uma campanha de 

marketing. 
 

• Estudar o cinema como arte, entretenimento e cultura, buscando compreender sua 

história, expressões e relações com o público.  

 

• Entender a relação da população de Governador Valadares com a sétima arte e 

sensibilizá-la à presença mais ativa nas salas de cinema. 

 

• Definir estratégias de comunicação e ações promocionais a fim de gerar um maior 

envolvimento com o público. 

 

• Desenvolver peças promocionais para as mídias impressa e digital que transmitam o 

conceito da campanha. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 
     O cinema tem estado cada vez mais em destaque no cenário nacional e 

internacional, movimentando a economia com as grandes produções, gerando empregos 

diretos e indiretos e também fomentando a cultura, transmitindo beleza, entretenimento e 

informação ao público.  

Governador Valadares se encontra carente de opções de entretenimento e pontos 

culturais, mas a cidade recebe uma nova alternativa: as salas de cinema do Cinesercla no GV 

Shopping.  

No que se refere a entretenimento e atuação cultural a cidade já passou por vários 

momentos. Salas de cinema pequenas e grandes existiram fazendo parte da história dessa 

cidade, mas fecharam as portas. Então o que fazer para que Governador Valadares sustente 

esse novo empreendimento que chega? Percebe-se, então, a necessidade de se pensar em 

estratégias que divulguem o novo cinema estimulando o hábito da população de frequentá-lo. 

A proposta do projeto surgiu a partir do interesse em comum entre os membros do 

grupo por cinema e pela vontade de que o mesmo volte a ser relevante para a população local. 

Assim, este trabalho poderá ser útil em nível acadêmico sendo, posteriormente, utilizado em 

consultas e como ferramenta de pesquisa, tanto no âmbito do design promocional, quanto da 

história do cinema, principalmente em Governador Valadares. 

Pesquisar, absorver informações, aprender, conceituar, agregar valores e apresentar 

soluções lógicas e criativas são tarefas que fazem parte do cotidiano de um designer inserido 

no mercado. Desenvolver estratégias a partir do Design Promocional permitirá produzir cada 

etapa de um projeto de design gráfico, além de atuar como formador de opinião, participando 

ativamente da mensagem a ser transmitida e valorizando a arte e cultura na cidade através do 

cinema. 
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4. METODOLOGIA 
 

 

Esse trabalho seguiu técnicas metodológicas, divididas em quatro etapas: pesquisa, 

desenvolvimento, finalização e comunicação. A fase de pesquisa foi iniciada com a revisão de 

literatura buscando estudar o Design Gráfico e a fotografia para contribuir na construção da 

comunicação visual do projeto. Também buscou conceituar o Design Promocional com o 

propósito de identificar e diferenciar o seu papel dentro do Marketing e Publicidade. Além 

disso, a pesquisa procurou demonstrar o cinema como entretenimento, arte e cultura e 

compreender seu consumo e significado em livros, revistas, artigos, sites, teses, entre outros, 

que forneceram o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento do projeto.  

Foram realizadas pesquisas de projetos similares, como campanhas de valorização do 

cinema e campanhas promocionais de filmes em mídias digitais e impressas, bem como 

livros, revistas e sites de design. Esse material pesquisado foi disposto em uma base de dados 

que serviu de apoio para o processo de conceituação, criação e produção do projeto.  

Para conhecer o perfil do público alvo, a motivação do seu consumo e os principais 

fatores que o estimulam e desestimulam a frequentar o cinema, foram realizadas entrevistas, 

através de questionário, com o intuito de obter orientações quanto às estratégias de 

comunicação utilizadas. Ainda na fase de pesquisa foi realizada uma consultoria técnica com 

um profissional da área do Marketing e Publicidade com o objetivo de obter suporte na 

criação das estratégias de comunicação da campanha promocional. Foi feita também uma 

entrevista com a empresa Cinesercla, a fim de conhecer a história da empresa e identificar os 

motivos que a levou a investir em Governador Valadares. 

Para dar continuidade ao projeto foi necessária uma pesquisa com fornecedores sobre 

o processo de produção das peças gráficas desenvolvidas, identificando as possibilidades e 

limitações técnicas e suas etapas que guiaram o processo de criação do material gráfico.  

A fase de desenvolvimento consistiu em organizar as informações pesquisadas 

identificando os elementos que orientaram o processo de elaboração da campanha. Através do 

apoio de um publicitário, também foram elaborados redação e roteiro para que pudesse ser 

definido o mote (tema) principal da campanha. Também foram estabelecidas estratégias de 

marketing, intervenções e ações promocionais com o objetivo de ampliar o envolvimento do 

público com o cinema. Ao final desta etapa foram elaborados croquis das peças gráficas 
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criadas, com estudo de cores, formas e tipografias que expressam o conceito da campanha e 

atendem às questões técnicas de produção. 

Logo após a fase de desenvolvimento foi iniciado o processo de finalização das peças 

de forma que o resultado final pudesse expressar o conceito da campanha. Nessa etapa do 

projeto foram desenvolvidos protótipos dos materiais gráficos criados, próximo ao real, para 

facilitar seu manuseio e avaliação. Esta também é a fase em que foi preparado o memorial 

descritivo do projeto em formato impresso e digital, contendo o referencial teórico, imagético, 

o registro de suas etapas e resultados alcançados. Também foi montada uma apresentação 

digital do material para facilitar sua compreensão, avaliação e compartilhamento do resultado 

final.  

Para comunicar os resultados obtidos foi apresentado o memorial descritivo impresso 

e digital do projeto mantendo-o junto a Universidade. Todo o material promocional foi 

demonstrado em forma de protótipos físicos e digitais facilitando sua visualização e análise. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

5.1 DESIGN GRÁFICO 

 

 

Tentar resumir ou criar uma breve definição do que é design é no mínimo difícil, pois 

é uma área abrangente e as definições encontradas para essa profissão são inúmeras.  

Meggs (1998) diz que desde a pré-história as pessoas têm procurado maneiras de 

representar visualmente ideias e conceitos, guardar conhecimento graficamente, e dar ordem e 

clareza à informação. Ao longo dos anos essas necessidades foram supridas por escribas, 

impressores e artistas. Mas foi em 1922 que o designer de livros William Addison Dwiggins 

determinou, enfim, o termo design gráfico para descrever as atividades de um indivíduo que 

traz ordem estrutural e forma à comunicação impressa. Desde então, a profissão vem 

evoluindo e ganhando seu espaço no mercado de trabalho. 

O design gráfico está em toda parte do nosso cotidiano. Está presente naquilo que 

usamos, tocamos, vestimos e vemos, facilitando nossas vidas trazendo praticidade e 

interatividade. Porém, não está ligado somente à estética, mas também à capacidade de 

encontrar soluções funcionais, atraentes e inovadoras. Isso significa que o design atua como 

diferencial competitivo, sendo fator determinante na venda de um produto, serviço ou ideia. 

 
O design gráfico, em síntese, lida com espectador, e como o objetivo do designer é 
ser persuasivo ou pelo menos informativo, conclui-se que os problemas do designer 
apresentam dois lados: antecipar as reações do espectador e atender as suas próprias 
necessidades estéticas.  (RAND, 2009, p. 13 apud NEWARK) 

 

Cada vez mais empresas e profissionais liberais vêm fazendo o uso do design gráfico 

para diferenciar e fortalecer sua marca e seus produtos e serviços no mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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5.2 DESIGN PROMOCIONAL 

 

 

Dentre as áreas de atuação de um designer gráfico, uma das mais diversificadas é a do 

design promocional. Como o próprio nome já diz, é uma área relacionada à promoção de um 

produto, serviço ou ideia. No livro “O valor do design” da ADG Brasil, apesar da 

proximidade do design promocional com a publicidade, há distinções relevantes: 

 
[...] o material promocional projetado pelo designer constitui sempre um produto em 
si, que se afirma como peça autônoma. Esse produto pode falar de outro produto [...] 
ou associar um atributo a uma determinada empresa [...]. E pode ainda ser o abrigo 
de outros produtos, como ocorre com os displays de pontos de venda. Na verdade, 
quando se trata de material promocional, o primeiro passo de um projeto costuma 
resumir-se na própria invenção do que ele vai ser.  (OHTAKE et al.,2004, p.29) 

 

Porém, para o designer Stuart apud Newark não há separações. Ele considera que o 

design e a publicidade não são disciplinas separadas, a única diferença é que os designers 

geralmente atuam nos negócios, enquanto os publicitários, junto aos consumidores. “Os 

designers tendem a sussurrar, as agências de publicidade tendem a gritar.” (STUART apud 

NEWARK, 2009, p. 22) 

Mesmo que sejam poucas, há distinções que separam uma disciplina da outra, do 

contrário elas não seriam estudadas separadamente. Hollis (2009) apud Newark considera 

que, enquanto a publicidade é ligada à mensagem, o design é ligado à forma. Partindo dessa 

ideia, o autor Newark (2009) considera que a publicidade e o design são da mesma família. 

Eles podem ser vistos como uma entidade, até mesmo feitos da mesma matéria, mas cada um 

tem uma personalidade própria. 

Personalidades essas que não se podem descartar e, já que são complementares, 

quando se fala em design promocional, devemos considerar a manifestação do marketing 

dentro deste. Carla Niemeyer (2002) define o marketing como sendo qualquer atividade cujo 

objetivo é criar ou satisfazer a demanda para um produto ou serviço como o desenvolvimento 

do próprio produto, a determinação do seu preço, a publicidade, a promoção e as vendas. 

Ela considera que, tanto o design quanto o marketing, são partes importantes nos 

negócios. 
 

A produção fornece aos consumidores produtos e serviços desejados – e o marketing 
identifica estes desejos ou mesmo cria este desejo de consumo. Marketing e 
produção industrial estão interligados e fornecem os componentes necessários para a 
satisfação do consumidor. (NIEMEYER, 2002, p.10) 
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A autora ressalta ainda que, muitas vezes, o único fator de diferenciação competitiva 

em marketing é o design, e acrescenta que este pode também ser determinante ao estabelecer 

o preço de um produto, pois acaba fornecendo um valor agregado que se torna essencial.  

O autor Kotlher (1999) afirma que, quando o marketing é bem sucedido, o grande 

esforço com as vendas se torna desnecessário, pois a informação é passada de pessoa para 

pessoa satisfatoriamente. Mas, para se conseguir esse sucesso na comunicação, é necessário 

que se tenha uma boa pesquisa referente ao mercado. 

 
A pesquisa de mercado é essencial para se conhecer o mercado, as suas variáveis, o 
público-alvo e a concorrência, sendo fundamental para a definição de uma estratégia 
eficiente e para a abordagem da questão junto ao consumidor. A pesquisa de 
mercado é o meio pelo qual se coleta e analisa informações seguras, necessárias para 
minimizar as incertezas na tomada de decisões. (NIEMEYER, 2002, p. 24) 

 

Além da pesquisa de mercado, Niemeyer (2002) considera que também é preciso 

conhecer a natureza do negócio e a estratégia de marketing, pois estas é que vão determinar o 

tipo de abordagem do material promocional como papel, tipografia, acabamento, 

enquadramento de fotos, as cores e o sistema de distribuição a ser empregado. E tudo isso 

depende do plano de marketing definido pela empresa, considerando seus objetivos de 

mercado, seu público-alvo e seus concorrentes. 

 

5.3 CINEMA 

 

 

5.3.1 Onde, quando e como surgiu? 
 

 

Segundo Costa (2006) o cinema apareceu por volta de 1895 e os irmãos franceses 

Louis e Auguste Lumiére não foram os primeiros a realizar a primeira exibição publica de 

filmes.  

 
Em 1º de novembro de 1895, dois meses antes da famosa apresentação do 
cinematógrafo Lumière no Grand Café, os irmãos Max e Emil Skladanowsky 
fizeram uma exibição de 15 minutos do bioscópio, seu sistema de projeção de 
filmes, num grande teatro de Vaudevile em Berlim. (COSTA, 2006, p. 19) 
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De acordo com a autora, os irmãos Lumiére, embora não tenham sido os primeiros 

na invenção e exibição do cinema, certamente foram os mais famosos, grande parte desse 

sucesso deve-se as características técnicas de sua invenção, o cinematógrafo1 que possuía um 

design mais leve e funcional que os demais (Figura 1).  

 

 

Como afirma a autora, o cinema não teve apenas um descobridor e não surgiu em um 

único lugar, alguns outros aparelhos haviam sido criados, com objetivo de captar e reproduzir 

imagens em movimento, tendo como base estudos do fenômeno da persistência retiniana2 

descoberto pelo inglês Peter Mark Roger, no ano de 1826. Tendo seu inicio na invenção da 

fotografia, desenvolvida por Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicéphore Niepce de forma 

simultânea na primeira metade do século XIX, pois somente após a criação da fotografia foi 

possível inventar e desenvolver o cinema.  

Foram criados alguns aparelhos como o fenacistoscópio, praxinoscópio, fuzil 

fotográfico, cronofotografia e o famoso cinetoscópio desenvolvido pelo americano Thomas 

Edison. Em 1890 Edison rodou em seu estúdio uma série de filmes curtos, entre eles o Black 

Maria, considerado o primeiro filme da história do cinema. Esses filmes não eram 

reproduzidos numa tela, mas no interior do cinetoscópio. Dessa forma as imagens só podiam 

ser vistas por uma pessoa de cada vez. 

                                                             
1 Cinematógrafo foi o aparelho desenvolvido pelos Irmãos franceses Louis e Auguste Lumiére movido à 
manivela que utilizava negativos perfurados, que descartava o uso de máquinas fotográficas para capturar o 
movimento e também possibilitava que várias pessoas assistissem a reprodução das imagens. 
2 A persistência retiniana é a fração de segundo em que a imagem permanece na retina. 

Figura 1 - Cinematógrafo 
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A partir do cinetoscópio os irmãos Lumiére desenvolveram o cinematógrafo. Por ser 

o mais famoso, o nome do aparelho passou a identificar, em todas as línguas, a nova arte: o 

cinema. 

 

 

5.3.2 Cinema como entretenimento, arte e cultura 

 

 

Segundo Turner (1997) talvez a primeira ideia que levou o homem a inventar o 

cinema não tenha sido outra senão entreter, porque sempre buscou formas que minimizassem 

o cansaço do trabalho e que fosse dado a eles um pouco de diversão. Exemplo disso são 

algumas das primeiras exibições do cinema que ocorreram em salas de projeção na área 

externa em ruas espalhadas pelos bairros pobres dos Estados Unidos. Já na Austrália, os 

apresentadores de shows itinerantes levavam seus filmes para as pequenas cidades do interior 

e reproduzia-os nas salas de espetáculos locais, ou nas grandes tendas ao ar livre. Em todos os 

casos o cinema foi apenas um meio de entretenimento de massa. 

Ainda de acordo com o autor Turner (1997), o cinema foi considerado apenas uma 

forma de lazer até a produção do primeiro longa-metragem narrativo - que devido a uma 

discussão nacionalista não se pode afirmar com certeza a data desse feito, todavia Inglaterra, 

Estados Unidos, França e Austrália, todos possuem seus defensores. Longe dessa discussão, 

que não é o foco deste trabalho, o que fica claro é que após a primeira década de exibição na 

Europa e América, a indústria cinematográfica desenvolveu o conceito de filme narrativo 

estruturado – Contando uma história, acelerando, desacelerando, compondo – com 

organização.  

A partir daí o cinema passou a ser considerado como uma nova forma estética ao 

lado das tradicionais manifestações artísticas como a escultura, pintura e literatura. Neste 

sentido Amount (2004, p. 144), diz que “O cinema é uma arte total que contêm todas as 

outras, mas que as excede e transforma” sendo o cinema uma arte da vida e do movimento. 

O cinema evoluiu e o que se percebe é que a Sétima Arte3 tem se mostrado também 

como um processo que produz significados com uma carga cultural capaz de estabelecer 

práticas que constituem o modo de vida dos expectadores. Dessa forma destaca-se o cinema 

                                                             
3 O termo "sétima arte" é usado para designar o cinema. Foi estabelecido por Ricciotto Canudo no "Manifesto 
das Sete Artes”, em 1911. 
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sendo capaz de mobilizar e modificar comportamentos através do seu poder de gerar 

reflexões, questionamentos e discussões. 

 
Uma das funções sociais do cinema é criar um equilíbrio entre o homem e 

o aparelho. O cinema não realiza essa tarefa apenas pelo modo com que o homem se 
apresenta diante do aparelho, mas pelo modo que ele representa o mundo graças a 
esse aparelho. [...] o cinema faz-nos vislumbrar, por outro lado os mil 
condicionamentos que determinam nossa existência e por outro assegura-nos um 
grande e insuspeitado estado de liberdade. (BENJAMIN, 1994, p. 189). 

 

Resgatando Turner (1997) pode-se dizer que o cinema se apresenta como arte, um 

meio de entretenimento, comunicação, um conjunto de linguagens e um sistema de 

significação. Ele ainda afirma “O Cinema é uma prática social para aqueles que o fazem e 

para o público. Em suas narrativas e significados podemos identificar evidências do modo 

como nossa cultura dá sentido a si própria.” (TURNER, 1997, p. 13) 

 

 

5.3.3 Cinema no Brasil 

 

 

Menos de um ano depois da primeira exibição pública do cinematógrafo dos irmãos 

Lumiére que aconteceu no dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, o cinema chegava ao 

Brasil. E chegava com o nome de omniographo. Não se pode afirmar com certeza quem 

trouxe o aparelho para o Brasil, ou se realmente se tratava da invenção dos irmãos Lumiére ou 

de alguma obra semelhante. Mas Viany (1993) afirma que a primeira exibição ocorreu no dia 

8 de Julho de 1896 numa sala na rua do Ouvidor 57, Rio de Janeiro às 14h da tarde. 

Ainda de acordo com o autor, essa primeira exibição foi aclamada pelos jornais da 

época, estimulando a curiosidade de seus leitores de conhecerem tal engenho e fazendo com 

que a sala funcionasse 11 horas por dia. Mas foi em 1897 que o país recebeu sua primeira sala 

de cinema permanente, através de Paschoal Segreto e José Roberto Cunha Salles no Rio de 

Janeiro. 

De acordo com Viany (1993) o povo brasileiro recebeu com entusiasmo o cinema, 

tornando o país num mercado de grande importância para os centros produtores da época. O 

Brasil desde então, é um dos grandes importadores de cinema estrangeiro, ainda que sua 

própria produção cinematográfica tenha evoluído com o passar dos anos. 
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Ao analisar os dados sobre a distribuição de obras de longa-metragem em salas de 

exibição no país no ano de 2012 do OCA4, pode-se afirmar que o mercado de cinema do país, 

é um dos principais do mundo, devido ao alto índice de público e renda levando em 

consideração apenas o dia de lançamento dos filmes nas salas de exibições, é preciso ressaltar 

que o termo “cinema” utilizado refere-se ao filme e ao lugar. 

 

 

5.3.4 Cinema em Governador Valadares 
 

 

Segundo Silva (2011) a década de 60 foi o período áureo da Sétima Arte em 

Governador Valadares, prova disso foi o Cine Palácio, considerada, na época, a sala de 

cinema mais luxuosa da cidade por contar com os aparelhos mais modernos daquele período. 

Ela ainda foi tida como a segunda melhor sala acústica de cinema de Minas Gerais, ficando 

atrás apenas do Cine Brasil, em Belo Horizonte.  

O jornalista ainda diz que qualquer pessoa que estivesse na cidade procurando por 

uma boa sessão de cinema, entre as décadas de 1950 a 1980 não teria do que reclamar. De 

acordo com ele, a cidade chegou a oferecer 11 salas de cinemas diferentes espalhadas pelo 

centro e bairros.  

Embora haja uma discussão sobre quem trouxe o primeiro cinema para a cidade, 

pode-se afirmar que a Sétima Arte chegara ainda nos tempos de Figueira do Rio Doce.  

 
A história oficial estabelece como o início do cinema valadarense a 

instalação do Cine Figueira por Sotero Inácio Ramos, na Rua Prudente de Morais, 
anos antes da emancipação da cidade em 1938. Mas, de acordo com o empresário 
João Rosado, a pioneira sala de cinema seria de propriedade do Sr. Poubel, criada 
entre 1935 e 1937, funcionando também na Rua Prudente de Morais, nos arredores 
da 1° Igreja Presbiteriana. (SILVA, 2011, p.54) 

 

Mas foi através do empresário Sotero Ramos, que o cinema valadarense se 

transformou numa verdadeira fonte de entretenimento e cultura. Logo após a construção do 

Cine Figueira, em 1938, foi construído na mesma rua outro cinema com instalações um pouco 

melhores, o Cine Guarany. De acordo com o autor, as salas daquela época possuíam 

instalações simples, bancos de madeira, assentos de palha. Mas a simplicidade não impediu 

                                                             
4 O OCA é o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual 
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que a ida ao cinema se tornasse rotina para os valadarenses, especialmente aos domingos, nos 

quais iam primeiro a igreja e depois ao cinema.  

Depois disso, outros foram surgindo na cidade: Cine Imperial, Cine Palácio (do qual 

se falou anteriormente), Cine Odeon, Cine Metróple e Cine JK, de Sotero Ramos; o Cine 

Teatro Ideal (cujo palco era utilizado para shows e apresentações artísticas diversas), de 

Afonso Bretas Sobrinho e Valdemar Rodrigues Neto; o Cine Pio XII, construído pelo Padre 

João Werbeck; e os cines Chisté e Plaza, instalados por Anquizes Chisté.  

A maioria dessas salas não resistiu à concorrência, já que Sotero possuía contrato de 

exclusividade com as grandes distribuidoras, o que impedia as outras salas de exibirem os 

filmes de sucesso daquele período. A partir da década de 70 começou o declínio da Sétima 

Arte em Valadares. Nessa época sucederam-se ondas de fechamentos das salas da cidade por 

diversos motivos. Os últimos cinemas independentes, antes da criação das duas salas do GV 

Shopping, em 2000, foram os Cine Center I e Cine Center II localizados no Centro da cidade 

que em 2004 teve seu prédio vendido e o cinema dali extinto. 

 

 

5.4 O CINEMA E O DESIGN PROMOCIONAL 

 

 

Um dos princípios do marketing é associar os produtos e serviços de uma empresa a 

experiências intensas e emocionalmente favoráveis ao público. Então, para promover o 

cinema em Valadares, deve-se pensar em estratégias de marketing que alimentem o estímulo 

das pessoas em frequentá-lo.  

Segundo Quintana (2005), a mensagem publicitária seria catalisadora de mudanças no 

comportamento do consumidor através da manipulação ou condicionamento dos seus 

reflexos. Ou seja, anunciar seria o emprego deliberado das mídias e dos conteúdos nelas 

veiculados para moldar ou controlar o comportamento das pessoas numa relação causa – 

efeito. 

De acordo com Burrowes (2008) os principais fatores que interferem na relação das 

pessoas com o “estar no cinema” são a experiência e o envolvimento. E, na tentativa de 

estabelecer essas conexões afetivas entre cinema e público, o marketing irá se associar às mais 

variadas técnicas de comunicação e venda.  

É nesse ponto que o design promocional se faz presente para auxiliar o marketing na 

sua tarefa de ativar essas conexões. Ele é uma ferramenta importante para fortalecer a 
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proposta de marketing junto ao consumidor sendo o seu principal comunicador e, 

consequentemente, captando a atenção das pessoas de forma a gerar expectativa e 

envolvimento com a Sétima Arte.  

Portanto o design promocional em conjunto com o marketing pretende não somente 

organizar e definir a melhor maneira de apresentar sua proposta, mas reestruturar e enfatizar 

as experiências positivas do público com o cinema. 
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6. DESENVOLVIMENTO 
 

 

6.1 PESQUISA DE CAMPO 
 

 

Foi realizada uma entrevista através de questionário entre homens e mulheres com 

idades entre 14 a 24 anos de classe A e B em Governador Valadares, público-alvo definido 

para o projeto. Essa pesquisa pôde detectar tanto a frequência com que essas pessoas vão ao 

cinema como os principais fatores que os estimulam ou não a frequentá-lo. Além disso, foi 

possível identificar a principal motivação do seu consumo e entender um pouco mais da 

relação da população com a sétima arte.  

Um dos primeiros tópicos do questionário procurou conhecer a frequência da 

população, e quase 70% dos pesquisados revelaram ir entre uma a cinco vezes ao ano, o que 

indica que a maioria da população valadarense não possui o hábito de frequentar o cinema, 

indo de acordo com a média nacional5. A partir daí tratou-se de descobrir o que mais os atrai 

no cinema e 50% dos pesquisados responderam que o gênero do filme exibido é determinante, 

sendo que 29% são atraídos por novas tecnologias, e 21% por infra-estrutura. Isso comprova 

que os dois últimos fatores não são tão relevantes na escolha entre ir ou não às salas de 

projeções. 

Procurando conhecer o nível de envolvimento do público com o cinema, foi 

questionado com quem os entrevistados costumam ir, 48% vão junto de seus parceiros e 45% 

com os amigos. Apenas 7% frequentam o cinema sozinhos. Ainda com o mesmo objetivo o 

último tópico do questionário trouxe a possibilidade de citarem seus filmes e diretores 

favoritos. Cerca de 80% não opinaram. Esses números levam à conclusão de que o nível de 

entrosamento da maioria dos pesquisados com o cinema é baixo não o reconhecendo como 

manifestação cultural e artística. 

 

 

 

 

 
                                                             
5 Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE, no primeiro semestre de 2013, 16% da população brasileira tem o 
hábito de frequentar o cinema. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/16-da-
populacao-tem-o-habito-de-ir-ao-cinema.aspx> 
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6.2 A CAMPANHA 
 

 

Públio (2009) define uma campanha promocional como sendo um conjunto de peças 

criativas que exponham a mensagem central de um produto ou serviço, visando promovê-la 

conquistando, aumentando e mantendo clientes.  

Para a criação das peças promocionais é preciso pensar no conceito, pois ele é o 

responsável por construir toda a unidade da campanha, possibilitando que a mensagem 

transmitida seja fixada na mente do público. Ele é criado a partir da ideia principal atribuída à 

marca como diferencial a ser focado em todas as peças. Para dar início ao desenvolvimento 

deste projeto, foi preciso pensar primeiro no conceito.  

 

 

6.2.1 O Conceito 
 

 

Para a construção da campanha foi necessário primeiro entender a realidade do cinema 

local, o Cinesercla, através de uma entrevista com o gerente responsável pelas salas na cidade. 

Com o briefing6 em mãos foi possível identificar as principais problemáticas encontradas pela 

empresa em atrair o público. Sendo a única rede de cinemas na cidade, o principal desafio do 

Cinesercla é fazer com que a população valorize o ato de frequentá-lo.  

A partir dos estudos feitos e das pesquisas realizadas com o público alvo, percebeu-se 

que os principais fatores que estimulam as pessoas a irem ao cinema são as experiências 

vivenciadas nas salas de projeções. Elas podem gerar emoções e trazerem lembranças, 

saudades, desejos ou até mesmo causar sentimentos desagradáveis. O ser humano é sensível e 

o som, a iluminação e o cheiro que o cinema emana podem resultar em experiências 

inesquecíveis. 

Ao analisar essas experiências chegou-se a conclusão de que tudo pode acontecer no 

cinema no que diz respeito ao despertar de emoções diversas. Ele tem o poder de fazer com 

que as pessoas se divirtam, se surpreendam, se emocionem. Faz com que possam compartilhar 

                                                             
6 Briefing é um conjunto de informações, uma coleta de dados passados em uma reunião para o 
desenvolvimento de um trabalho 
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o sentimento de um beijo, de um sorriso, de uma lágrima. Sendo assim, ficou definido como o 

mote7 e nome da campanha: “Tudo Acontece no Cinema”. 

Dentro desse “tudo acontece...” optou-se por focar em cinco emoções consideradas 

frequentes: alegria, amor, choro, surpresa e medo. Fazendo um paralelo com os gêneros 

fílmicos mais comuns: comédia, romance, drama, ação e terror. 

O foco dessa campanha é enfatizar a magia de se estar no cinema e assim levar o 

público a uma presença ativa nas salas de projeções da cidade. 

 

6.2.2 Planejamento de Mídia 
 

 

Após definido o conceito é preciso indicar quais os meios de comunicação serão 

utilizados para a veiculação da campanha, o que é chamado de planejamento de mídia. Essa é 

a etapa do projeto em que são tomadas as decisões estratégicas e estabelecidos os meios e 

formatos indicados para a campanha.  Segundo Nakamura (2009) os meios de comunicação 

são distribuídos em cinco grupos: Meios Impressos (aqueles que fazem uso das peças gráficas 

impressas, como, por exemplo, jornais e revistas), Meios Eletrônicos (televisão, rádio e 

internet) Mídia Extensiva ou Exterior (outdoors, busdoor, indoors, placas, painéis, cartazes e 

qualquer outro meio urbano), New Media (composta principalmente pelas novidades 

tecnológicas que ainda não se enquadraram nas outras categorias) e por último No Media (que 

não utilizam veículos de comunicação propriamente ditos, dos quais destaca-se as ações de 

Ponto de Venda).  

Para este trabalho, foram determinadas as seguintes mídias:  

a) Meios Impressos: anúncio (revista); 

b) Meios Eletrônicos: internet (redes sociais); 

c) Mídia Extensiva: outdoor;  

d) New Media: fazendo uso do próprio cinema nos momentos destinados aos trailers 

para exibir o filme da campanha;  

e) No Media: ações de Ponto de Venda (PDV) no GV Shopping, onde estão 

localizadas as salas do Cinesercla. 

É preciso destacar, que não foram utilizados os meios de comunicação de rádio e 

televisão, pois se percebeu através das pesquisas realizadas que o público que a campanha 

                                                             
7 O termo “mote” é usado, na publicidade, para se referir à ideia principal de uma campanha 
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pretende alcançar que está concentrado na internet. Ela é um meio acessível à maior parcela 

da sociedade, é rápida, eficaz e praticamente isenta de custos na divulgação de produtos e 

campanhas. Além disso, a internet possibilita o alcance de um nível maior de público, não 

havendo censura ou qualquer limite à informação, além do custo para usar esse tipo de mídia 

ser menor do que os outros meios. 

 

 

6.3 LOGOTIPO 
 

Após definido o nome, viu-se a necessidade de desenvolver um logotipo que assinasse 

as peças vinculadas à campanha. Como todo o conceito do projeto é de valorização do cinema 

no sentido de fazer com que a população tenha uma presença mais ativa nas salas de 

projeções, foi feita uma pesquisa imagética com título de cartazes de filmes antigos, entre as 

décadas de 40 e 80. Esses títulos serviram de referência e inspiração para a criação da 

assinatura da campanha “Tudo acontece no cinema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Cartazes antigos 

Figura 2 - Cartazes do filme "Casablanca" 
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Observando-se os cartazes das figuras 2 e 3 percebe-se que o texto dos títulos sofre 

uma inclinação, o que causa fluidez na leitura. O uso da tipografia manuscrita no título 

também é comum na maioria deles. Esse modelo de tipografia, segundo Spiekermann (2011) 

é usado quando a intenção da peça é passar lirismo, romantismo ou até mesmo remeter ao 

passado. O logotipo para a campanha foi desenvolvido, então, a partir dessas considerações, 

pois essa é a proposta da campanha. 

Depois da pesquisa imagética foram feitos rafes8 (Figura 4) para definir a melhor 

maneira de dispor as palavras que compõem a assinatura. 

 

 

No processo de digitalização, foi usada a tipografia Funkydori modificada. Foram 

feitos vários testes para deixar a assinatura o mais fluida possível de forma que ela não 

perdesse sua elegância (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 “Rafe” é o termo usado para designar um rascunho normalmente desenhado à mão. 

Figura 4 - Rafes da composição da assinatura 

Figura 5 - Primeiros testes digitais da assinatura 
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Optou-se por utilizar apenas uma cor na assinatura para que ela pudesse ser de fácil 

assimilação e ter uma melhor leiturabilidade (Figura 6). 

 

 

A marca também pode ser aplicada branca sobreposta a fotografias sem que a 

pregnância e visibilidade sejam comprometidas (Figura 7). 

 

Figura 6 - Assinatura em uma única cor 

Figura 7 - Assinatura sobre fotografia 
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Nos casos em que o logotipo da campanha seja usado juntamente com o logotipo da 

empresa Cinesercla, cria-se um círculo branco ao redor da assinatura e esta se mantém da 

mesma cor que o fundo (como se estivesse vazada), dessa forma tem-se uma melhor 

composição entre as marcas (Figura 8). Buscou-se usar uma paleta de cores diversificadas, 

para que essas remetessem à mistura de emoções sentidas no cinema. Segundo Freitas (2007) 

os tons de roxo fazem alusão ao lúdico e ao imaginário, o amarelo transmite a alegria e 

irreverência, o magenta traz sentimentos amáveis e o azul aspectos fluidos e favoráveis. 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Paleta de cores 

  

Figura 8 - Junção da assinatura da campanha com o logotipo do Cinesercla 
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6.4 FOTOGRAFIA 
 

 

“Fotografia é verdade. Cinema é verdade vinte quatro vezes por segundo”. Essa 

famosa frase de Godard9 serviu de inspiração para a escolha da técnica de representação 

utilizada na campanha: a fotografia. 

A fotografia é uma ferramenta constantemente utilizada pelo Design e Publicidade. 

Ela é um meio universal de se comunicar e representa o relacionamento entre o homem e o 

mundo. 

Vaconcellos et. al. (2005) diz que diversas empresas utilizam a fotografia publicitária 

como principal recurso midiático com o intuito de consolidar uma ideia, ou de que o ato da 

compra seja realizado. Para esse projeto, a fotografia teve o papel fundamental de comunicar 

o conceito e pretensões da campanha despertando sentimentos e emoções. Ela levou consigo o 

compromisso de estabelecer conexões entre a mensagem incutida na imagem e a mente do 

público alvo. 

 

 

6.4.1 Produção fotográfica 
 

 

O principal conceito desse trabalho foi explorar a emoção das pessoas ao assistirem a 

um filme no cinema, por isso o mesmo foi escolhido como locação para a produção 

fotográfica. Após definir a locação, tratou-se de selecionar algumas pessoas para serem os 

modelos da campanha, as quais deveriam representar as emoções atribuídas a cada um. 

Algumas campanhas fotográficas feitas em cinema foram usadas como referências, 

principalmente visuais. Essa, por exemplo, foi feita para o banco BNP Paribas, um banco que 

trabalha a difusão da sétima arte para a população (Figura 10). Nela nota-se um casal 

aparentemente comum sentado numa sala de cinema e rodeado por uma série de personagens. 

O slogan da campanha é “Parceiro de cada filme”, por isso a presença de personagens de 

vários gêneros fílmicos. 

 

                                                             
9 Jean-Luc Godard (Paris, 3 de Dezembro de 1930) é um cineasta franco-suíço reconhecido por um cinema 
vanguardista e polêmico, que tomou como temas e assumiu como forma, de maneira ágil, original e quase 
sempre provocadora, os dilemas e perplexidades do século XX. 
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Essa outra foi uma campanha para o Imax, que é um formato de filme com 

capacidade de mostrar imagens muito maiores em tamanho e em resolução do que os sistemas 

convencionais (Figura 11). 

 
 
 

 
 

 
 

  

Figura 10 - Campanha BNP Paribas 

Figura 11 - Campanha Imax 
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Além de campanhas relacionadas ao cinema, foi necessária uma pesquisa imagética de 

pessoas com emoções variadas, tais como: medo, choro, alegria, surpresa e amor. Essas 

imagens (Figura 12) serviram de referência para a produção das fotografias utilizadas no 

projeto. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Referência visual emoções (imagens retiradas do site Shutterstock) 

 

 

Passadas essas etapas, iniciou-se o processo de produção das fotografias. As fotos 

foram feitas de frente para o modelo, este fazendo a vez de telespectador, de forma com que 

as lentes pudessem captar sua expressão durante o filme que estaria sendo projetado atrás das 

câmeras. Como a principal parte do corpo humano a transmitir sentimento e emoção é o rosto, 

optou-se por deixar o objeto principal (no caso o modelo) centralizado no enquadramento, 

evidenciando sua expressão e deixando clara a sua reação perante o filme. 
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Para que a fotografia fosse contextualizada e transmitisse a sensação de se estar no 

cinema, foi essencial trabalhar com a iluminação deixando-a mais suave e diluída nas 

periferias (Figura 13).  

 
 

Figura 13 - Fotografias originais 
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6.4.2 Pós-produção das fotografias 
 
 
 
Foram feitas várias fotografias e, após a produção, o grupo escolheu as que mais se 

encaixavam na proposta. Posteriormente foi iniciado o trabalho de pós-produção. Ajuste de 

luz e sombra, tratamento de pele e de cor foram essenciais para que se criasse o ambiente 

desejado, mas antes desse processo foram feitas mais algumas pesquisas imagéticas e tomou-

se por referência alguns tratamentos de fotografias publicitárias. 

Durante a pesquisa foi possível notar que várias campanhas (Figura 14) utilizam o 

contraste e o brilho bastante definidos nas fotografias, o que dá mais volume e alimenta o 

desejo e a ilusão. 

 
 

 
 

Figura 14 - Fotografia publicitária Budweiser, Moto Clube Faro, Imax e LG 
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Percebeu-se também que a forma como as cores são trabalhadas na fotografia definem 

a sensação que o receptor terá ao absorver aquela informação. 
 

A cor tem o poder de captar rápida e emotivamente a atenção do comprador por isso, 
a perfeita adequação dela à sua finalidade deve ser precisa. Do contrário, poderá 
anular o valor de qualquer veículo de comunicação por mais dispendioso que seja 
(FREITAS, 2007, p.9) 

 
De acordo com a autora Freitas (2007) cores quentes como o amarelo, o laranja e o 

vermelho transmitem diversão, irreverência e desejo como na Figura 15. Elas significam um 

contato maior com o ambiente e são estímulos para a ação. 

 

 
Figura 15 – Campanha Axe e Ego 

 
Já as cores frias como o azul, o verde e o violeta ou o tratamento de cor com pouca 

saturação transmitem mais seriedade e contribuem para a interiorização da mente (Figura 16). 

 

 
Figura 16 - Campanha Factice e Iódice 
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Ainda segundo a autora, o roxo combinado com outras cores, como o rosa e o 

vermelho, por exemplo, pode transmitir a ideia de algo lúdico estimulando a imaginação e a 

intuição (Figura 17). 

 
 

 

 
 
 
Já que o mote escolhido para a campanha é de que tudo acontece dentro do cinema, o 

grupo optou por transmitir, através da fotografia e da sua pós-produção, toda a magia e 

mistura de emoções percebidas ao longo das projeções (Figura 18). As cores que melhor 

transmitem essa sensação são o azul índigo, o violeta e o roxo. Elas conectam as pessoas com 

os impulsos artísticos, a sensibilidade, o mistério e principalmente com a imaginação, de 

acordo com Freitas (2007). 

Figura 17 - Campanha Arezzo, The Watcher e Mercedes 
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Figura 18 - Fotografias com tratamento de cor e iluminação 
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6.4.3 Fotografia e ilustração 
 

 

Para reforçar as emoções sentidas por cada modelo, o grupo decidiu unir a ilustração à 

fotografia. Algumas referências visuais foram pesquisadas observando a forma como as duas 

técnicas atuam juntas. Abaixo, por exemplo, são algumas páginas da revista Atrevida onde 

uniram-se fotografia e ilustração na seção de moda (Figura 19) e fotografias de uma 

campanha chamada “This is New York” (Figura 20). 

 
 

 

Figura 19 - Páginas Revista Atrevida 
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Percebeu-se, então, que ilustrações simples com apenas uma cor são eficazes, pois, 

além de não tirarem o foco da fotografia, reforçam a ideia da mesma. 

A ilustração pode ser usada para acompanhar, explicar, interpretar, acrescentar 

informação, sintetizar ou simplesmente para decorar um texto10. Ao mesmo tempo em que 

atrai, ela também deixa a peça gráfica na qual é aplicada com um ar irreverente. Nesse 

trabalho as ilustrações foram feitas com traços simples na cor branca, assim eles poderiam ser 

mais bem visualizados e também não comprometeriam a visibilidade da fotografia (Figura 

21). 

 

  

                                                             
10 Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o> 

Figura 21 - Fotografias finalizadas com ilustração 

Figura 20 - Campanha This is New York 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o
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A partir dessas ilustrações foi criado um padrão de elementos ilustrados que 
remetessem ao cinema e às emoções sentidas dentro do mesmo (Figura 22). Esse padrão foi 
usado nas peças gráficas fazendo parte da identidade visual da campanha. 

 

 

Figura 22 - Padrão de ilustrações 
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6.5 PRODUÇÃO DE VÍDEO 
 

 

Segundo Cesar (2007) o filme comercial precisa ser pertinente, verdadeiro, curioso e 

vendedor. Para que isso aconteça é preciso ter uma ideia original, um texto e design 

primoroso.  

O papel do design dentro da criação do filme é de suma importância, afinal ele é 

responsável por toda a parte visual. De maneira simples, o redator de publicidade11 é 

responsável pelo texto, e o designer pela forma como o público o receberá. 

O filme comercial para esse trabalho foi produzido para ser veiculado na internet, pois a 

mesma é uma forma barata, rápida e eficaz de divulgar produtos e campanhas. O público alvo 

desse projeto está concentrado na internet, especialmente nas redes sociais. A proposta para 

esse vídeo é que ele seja visualizado e compartilhado atingindo um nível maior de público. 

Além de fazer uso do próprio cinema, nos momentos destinados aos trailers para ser exibido o 

filme da campanha. Contou-se com a ajuda de um publicitário para criar a redação empregada 

em todo o projeto. Abaixo o texto elaborado: 

 

“Sabe para onde esses objetos podem te levar? 

A qualquer lugar do planeta! 

Aonde você possa sorrir, se divertir, sonhar, sentir, 

amar... Chorar também. Se surpreender! 

Sentir um frio, calafrio, pavor, medo. 

Emoções. Uma mistura de todas elas! 

Sente-se e ocupe seu lugar no mundo 

que é maior que o próprio mundo, do  

tamanho exato da sua capacidade de imaginar: 

O cinema. Onde tudo pode acontecer. E acontece. 

Cinesercla. Tudo acontece no cinema.” 

 

A partir da redação foi possível pensar na filmagem que seguiu os mesmos conceitos 

utilizados na produção fotográfica. Tendo sempre os modelos em evidência no 

enquadramento e deixando a iluminação mais suave e diluída nas periferias. É importante 

                                                             
11 Redator de publicidade é o profissional responsável pela criação dos textos das peças publicitárias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cria%C3%A7%C3%A3o_publicit%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A7a_publicit%C3%A1ria
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dizer que a locação para a filmagem e os modelos utilizados também foram os mesmos da 

fotografia. 

Antes da produção do vídeo foi preciso elaborar o storyboard,12, recurso utilizado para 

definir e visualizar de forma prévia uma filmagem, diminuindo a ocorrência de erros durante a 

produção. Para esse trabalho, criou-se o storyboard (Figuras 23 e 24) utilizando fotografias, 

extraídas de um banco de imagens na internet, o site Shutterstock. 

 

 

 

 

                                                             
12 Storyboard é o rascunho do filme contado em quadros, através de desenhos ou fotografia. 

Figura 23 – Storyboard I 
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Figura 24 – Storyboard II 

 

O storyboard serviu principalmente para referência de enquadramento e atuação dos 

modelos em cada cena de acordo com o texto criado para a campanha. 
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6.5.1 Edição e Pós-Produção 
 

Após a produção das imagens, foi realizada a montagem com as cenas filmadas e deu-se 

início a pós-produção, que consistiu em tratamento de cor, luz e sombra. Também foi feita a 

adaptação das ilustrações que já haviam sido utilizadas na fotografia para o vídeo e, no 

decorrer do processo de edição das imagens, foram necessários alguns ajustes em relação ao 

storyboard. 

Como o objetivo da campanha é incentivar as pessoas a terem uma presença ativa no 

cinema ressaltando as emoções sentidas, buscou-se transmitir no vídeo, assim como na 

fotografia, a sensação de se estar num ambiente cinematográfico. Para isso procurou-se 

referência do próprio cinema em filmes de grande sucesso entre o público alvo da campanha, 

como a trilogia Batman (Figura 25) e a saga Harry Potter (Figura 26). 

           

             

Figura 25 - Frame retirado do filme "Batman Begins" 

             

Figura 26 - Frame retirado do filme "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte II" 

 



44 
 

Para realçar a sensação de estar no cinema, foi preciso trabalhar a iluminação de 

forma que ela ficasse concentrada no ator e suas expressões e diluída nas periferias, dando a 

sensação de que a luz central fosse produzida pelo projetor. Optou-se por trabalhar com o 

formato widescreen13 e utilizar duas barras pretas na parte inferior e superior do vídeo, para 

simular um próprio filme de cinema (Figura 27). É importante salientar que toda a edição do 

vídeo, seus cortes e movimentos foram baseados na trilha sonora The Horse Parade da banda 

CatPeople. 

 

 

Figura 27 - Frames do vídeo promocional 
                                                             
13 Widescreen é um termo em inglês que em português europeu é designado por ecrã panorâmico, e que 
designa a tela de uma televisão, de uma projeção ou monitor que tem uma proporção mais larga do que o 
1,33:1, mais conhecido como 4:3. Quer dizer que em cada 1cm de altura, a imagem tem uma largura de mais 
do que 1,33cm. 
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6.6 MARKETING EXPERIENCIAL 
 

 

O Marketing Experiencial é baseado nas emoções e experiências vivenciadas, sejam 

elas sensoriais ou afetivas, como forma de gerar envolvimento fortalecendo o vínculo entre 

empresa e consumidor. De acordo com Marques et. al. (2012, p. 1) “o marketing experiencial 

explora as experiências dos consumidores, nas dimensões sensoriais, emocionais, 

comportamentais e racionais, são estímulos criados para os sentidos e a mente”.  

Na tentativa de estabelecer essas conexões afetivas entre cinema e público, foi 

desenvolvida uma ação promocional que pudesse construir uma expectativa e proporcionar 

aos possíveis clientes a oportunidade de comprar mais do que o ingresso para um filme, mas 

também experiências agradáveis e inesquecíveis. 

Ao longo do GV Shopping, seriam dispostos vários cartazes com as fotografias 

produzidas para a campanha (Figuras 28, 29 e 30). Esses cartazes conteriam palavras-chaves 

funcionando como chamadas até o local do Cinesercla onde haveria um pipoqueiro 

distribuindo pipoca gratuitamente. Dentro das embalagens das pipocas haveria tickets 

promocionais que poderiam ser trocados por prêmios variados como, por exemplo, ingressos, 

camisas combos de pipoca e refrigerante e um kit contendo todos os brindes anteriores (mais 

bottons, popcards, adesivos, caneca e etc). No local da ação também seriam distribuídos 

folders que fortaleceriam a mensagem da campanha. Além das peças de brinde, foram 

desenvolvidas embalagens de pipoca e copos de refrigerante que seriam usados pelo 

Cinesercla durante a campanha. 

 

 
Figura 28 - Aplicação portas do GV Shopping 
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Figura 29 - Aplicação mesa 

 

Figura 30 - Aplicação banner suspenso e porta banheiro 

 

Figura 31 - Painel 
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Figura 32 - Poster 

 

Figura 33 - Tickets promocionais 

 

Figura 34 - Camisas 
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Figura 35 – Bottons 

 

 

Figura 36 - Cards (frente e verso) 
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Figura 37 – Folder (frente e verso) 

 

Figura 38 - Caneca 

 

Figura 39 - Kit Promocional 



50 
 

 

Figura 40 - Aplicação carrinho de pipoca e uniforme pipoqueiro 

 

Figura 41 - Aplicação copo de refrigerante e embalagem de pipoca  
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6.7 ANÚNCIO 
 

 

Quando se fala em campanha publicitária, logo se pensa nos anúncios que serão 

veiculados nos grandes jornais e/ou revistas. Os anúncios são vistos como uma grande 

possibilidade de vitrine para divulgar uma ideia, produto ou serviço para um grande número 

de expectadores. 

No momento da sua criação é preciso levar em consideração que tudo o que compõe 

o anúncio, desde a ideia à forma, precisa estar funcionando como uma engrenagem. Texto 

deve completar a imagem e vice-versa.  

Nesse projeto foi escolhida a revista Galileu que é direcionada à mesma faixa-etária 

do público-alvo definido para o projeto. Optou-se por fazer cinco anúncios de duas páginas, 

cada um deles trabalhando uma emoção diferente as quais foram escolhidas e exploradas na 

fotografia (Figuras 42 e 43). Na primeira página do anúncio foi utilizada uma parte do texto 

da campanha funcionando como chamada, nessa mesma página foi inserido um ticket que 

poderia ser destacado e trocado por prêmios variados no Cinesercla. Já na segunda página foi 

trabalhada a fotografia da emoção referente ao anúncio juntamente com o logotipo da 

campanha e da rede de cinemas Cinesercla. Os anúncios desenvolvidos seriam veiculados 

apenas nos exemplares da revista distribuídos em Governador Valadares. 

 

 

Figura 42 - Anúncios I 
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Figura 43 - Anúncios II 

 

 

6.8 OUTDOOR 
 

 

Os outdoors são placas de grande visibilidade, dispostas a margem das rodovias. O 

principio que segue para a sua criação é a agilidade, pois é uma peça instantânea tendo um 

tempo de visibilidade e leitura em aproximadamente 8 segundos.  

 
Criar para outdoor não é o mesmo que criar para revista, jornal ou televisão. Quando 
o consumidor está lendo uma revista ou um jornal ele está em casa, no trabalho, no 
ônibus. Tem tempo para prestar atenção em todos os anúncios, se ele quiser. [...] 
Com o outdoor, você tem, no máximo 8 segundos para atrair a atenção desse 
consumidor. Nesse tempo, é preciso agarrar o consumidor e vender o produto, 
mesmo não estando no ponto-de-venda. (CESAR, 2007, p. 57)  
 

No outdoor, o layout precisa ser direto, limpo e de fácil visibilidade e compreensão, segundo 

Cesar (2007, p.59) “outdoor serve para marcar nome, despertar interesse, fazer o consumidor 

comprar depois, não naquele momento”. É importante ressaltar que um outdoor mede 3x9 

metros e o layout geralmente é construído na proporção de 16x48 centímetros. 
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Para esse projeto foram desenvolvidos cinco outdoors, cada um utilizando uma 

fotografia referente às emoções trabalhadas durante todo o processo. Buscando um diferencial 

optou-se por utilizar apliques, que são colagens de elementos fora do tamanho padrão 3x9 

metros. Cada outdoor conta com a fotografia acompanhada do logotipo da campanha e do 

Cinesercla (Figura 44). 

 

 

Figura 44 - Outdoor  
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6.9 INTERNET 
 

 

Como definido no plano de mídia, foi desenvolvida uma Fan Page14 no site de 
relacionamentos Facebook. A página servirá para potencializar a comunicação da campanha 
e, assim, alcançar um número maior de visualização e compartilhamento.  

Para a criação da Fan Page foi necessário desenvolver o layout para a capa e perfil 
que seguiu os mesmos padrões de toda a campanha (Figura 45). Além disso, seria 
disponibilizado um link para download de papéis de parede para diversos aparelhos e 
dispositivos eletrônicos (Figura 46). 

 

Figura 45 - Fan Page 

 

Figura 46 - Papel de parede  
                                                             
14 Fan Pages são páginas do site de relacionamentos Facebook que existem para que as organizações, 
empresas, celebridades e bandas transmitam informações ao público que escolher se conectar a elas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Não só fazer as peças promocionais, como também pensar na estrutura de uma 

campanha publicitária foi um grande desafio para os membros do grupo. Inicialmente o 

projeto seria fazer uma campanha que valorizasse a Sétima Arte como um todo, porém, ao 

longo do desenvolvimento, o grupo se deparou com diversas dificuldades e contradições, uma 

delas foi o fato da cidade possuir apenas uma rede de cinemas, o Cinesercla. Essa 

problemática foi solucionada com o auxílio do orientador e de um publicitário especializado 

em marketing que contribuiu para um melhor posicionamento dos objetivos deste trabalho. 

No decorrer da construção do projeto, percebeu-se a importância da parte de pesquisa 

para que se chegasse a um resultado conciso. Ela foi responsável por trazer respostas, 

direcionamento e embasamento para o projeto, fazendo com que o objetivo proposto pelo 

trabalho estivesse claro e que este pudesse se desdobrar da melhor maneira possível.  

Devido à escassez de literatura nacional relacionada ao design promocional, foi 

importante que se buscasse o embasamento necessário nas áreas do marketing e da 

publicidade para entender como é pensada uma campanha tanto na parte estrutural como na 

comunicacional. Também foi essencial estudar sobre o cinema, a sua história e sua relação 

com o público, principalmente valadarense. Esse estudo serviu de grande aprendizado para os 

membros do grupo fazendo-o perceber o cinema de outro prisma, defendendo o ato de ir às 

salas de projeções e valorizando-o principalmente enquanto manifestação de arte e cultura. 

O segundo maior desafio para os integrantes, após pensar na estrutura da campanha, 

foi estabelecer uma unidade visual entre fotografia e elementos gráficos. Vários estudos foram 

feitos até que se chegasse a um resultado satisfatório. Com a ajuda do orientador, o trabalho 

foi tomando forma e as peças se encaixando na proposta.  

A produção fotográfica foi uma das partes mais satisfatórias do trabalho. Pensar nos 

atores, no enquadramento, na iluminação e na direção das cenas engrandeceu o projeto, pois 

deu ao grupo a oportunidade de participar de cada detalhe no desenvolvimento da campanha. 

Através desse projeto pôde-se perceber a importância do trabalho concomitante entre o 

designer e o publicitário. Fica claro que ambas as profissões são complementares, a 

publicidade atuando na identificação do desejo do público e o design satisfazendo 

visualmente esse desejo.  

Esse trabalho de conclusão de curso contribuiu para o entendimento do grupo de que, 

para ser um bom profissional no mercado não é preciso apenas fazer, mas também pensar 
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design, pois o conceito é o que faz toda a construção visual ter sentido. Cada dificuldade 

enfrentada e cada etapa alcançada contribuem para um aprendizado que só se consegue 

quando não se tem medo de tentar quantas vezes forem necessárias para que a meta traçada 

seja atingida. 
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9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário com o público-alvo 

 

1. Qual a sua faixa etária: 

(  ) Menos de 14                 (  ) 14 a 24 anos                 (  ) Mais de 24 anos 

2. Sexo:  

(  ) Masculino                    (  ) Feminino 

3. Com que frequência você vai ao cinema? 

(  ) 1 a 5 vezes no ano       (  ) 6 a 12 vezes no ano          (  ) Mais de 12 vezes no ano 

4. O que te atrai no cinema? 

(  ) Infra-estrutura           (  ) Tipo de Filme                  (  ) Novas tecnologias 

5. Com quem você vai ao cinema? 

(  ) Amigos                        (  ) Namorado(a)                   (  ) Sozinho 

6. Possui algum filme e/ou diretor favorito? Se sim, quais? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Briefing com o Cinesercla 

 

1. Como começou o Cinesercla?  

O cinesercla é uma empresa familiar, de três gerações apaixonadas por cinema. 

 

2. Porque esse nome “Cinesercla”?  

O nome surgiu da junção do nome dos dois diretores fundadores Sérgio e Cláudio. 

 

3. Qual a política da empresa (objetivos e pretensões)?  

Tornar-se um grande complexo de entretenimento e lazer, aliado a diversão e 

informação, por meio de instalações com equipamentos de alta tecnologia, com uma 

estrutura onde seja possível oferecer conforto e praticidade nos locais de melhor 

acesso para os clientes. 

 

4. Vocês fizeram algum tipo de pesquisa de mercado ao investir em Valadares? 

Sim. 

 

5. O que mais levaram em consideração ao decidir virem pra Valadares (poder 

aquisitivo, população...)?  

Proposta do shopping e mercado potencial, cidade com quase 300.000 habitantes e 

sem cinemas. 

 

6. A resposta do público tem sido positiva? 

Sim. 

 

7. Qual o diferencial das salas de cinema?  

Salas são equipadas com projetores digitais 2D e 3D de última geração; telas gigantes 

(wall to wall); sistema de som Dolby Digital CP750; e poltronas em couro ecológico. 

Preocupação com os portadores de deficiência física, os quais contam com acesso e 

lugares especiais. 

8. Têm algum estudo/controle que indiquem classe social, sexo e faixa etária de pessoas 

que frequentam o Cinesercla GV?  
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Não, a abertura do cinema é muito recente para análises qualitativas. 

 

9. Existe algum plano de ampliação do Cinesercla na cidade (a longo prazo)?  

Sim! 

 

10. Já fizeram alguma campanha/ação com um retorno positivo em outras cidades?  

Sim! Os complexos estão distribuídos nas cidades de Belo Horizonte (MG), Contagem 

(MG), Itaguaí (RJ), Nilópolis (RJ), Osasco (SP), Serra (ES), Campina Grande (PB), 

João Pessoa (PB), Itabuna (BA) em reforma, Aracaju (SE), Fortaleza (CE), 

Governador Valadares (MG), Campinas (SP) e Linhares (ES), com públicos 

diferentes, abordagens e estímulos diferentes. 

 

11. Já pensaram na elaboração de uma campanha/ação que promova o Cinesercla em 

Valadares? Se sim, qual e como? 

Nossas campanhas têm abrangência nacional, contemplando todos os complexos. 

 

12. No caso de uma possível campanha, o que seria interessante abordar (preço, 

tecnologia, instalações, institucional)?  

Institucional, Tornar o cinema um hábito de entretenimento e lazer. 

 

13. Existe um fundo exclusivamente direcionado ao marketing? Se sim, a nível nacional 

ou local? 

Sim, nível Nacional. 
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