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Resumo:  

O cinema é uma fonte lazer e entretenimento de agrada a diversos públicos e idades. Apesar de 
atualmente concorrer com serviços de streaming e TV por assinatura as salas com projeção 
gigante e poltrona confortável ainda é considerado, principalmente entre os jovens. Assim, este 
trabalho objetivou levantar o perfil do consumidor da praça de cinema Moviecom de Vitória da 
Conquista. Através de uma pesquisa mercadológica, com aplicação de questionários 
estruturados, foi possível perceber que a maioria do público frequente é do sexo feminino, com 
ensino superior e entre os 20-25 anos. Pode-se concluir que o público está disposto a assistir 
filmes no cinema pela companhia e por gostar da prática. 
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Apresentação e Problemática da Pesquisa 

 

É raro ouvirmos “eu não gosto de filme”, devido à grande variedade de gêneros 

cinematográficos. Essa indústria injetou apenas no Brasil mais de 19 bilhões de reais e o 

faturamento bruto passa dos 40 milhões (O GLOBO, 2014), mesmo com os serviços de TV por 

assinatura e Streaming em ascensão. No entanto, esse faturamento se dá com base em elevados 

preços dos ingressos. Um estudo da UNESCO de 2013 apresenta uma comparação internacional 

de preço de ingressos de cinema, em que se evidencia que o preço do ingresso no Brasil é menos 

                                                           
1 1 Estudo realizado no âmbito da disciplina Pesquisa Mercadológica do Curso de Administração da UESB, 
ministrada pelo professor Marcelo Amaral, no ano letivo de 2017.  
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acessível em relação a outros países, quando se considera o poder de compra dos consumidores 

(MPA-AL, 2016).  

 

Para identificar o quanto o cliente está disposto a pagar pelo ingresso, o Cinema Lúmiere abre 

uma sessão onde o preço pago pelo ingresso é definido pelo próprio cliente (A REDAÇÃO, 

2016).  Além do mais, o público vai ao cinema mais informado (O GLOBO, 2014), ou seja, 

ciente de qual filme assistir, seja pela propaganda maciça tonando o filme um blockbuster ou 

pelo gosto por gênero. De acordo com o Propmark (2017) homens e mulheres tem gostos 

diferentes: enquanto os homens preferem ação e ficção cientifica, elas optam por comédias e 

romances.  

 

O país ainda apresenta outra dificuldade no sentido de potencial do cinema, visto que apenas 

38% das salas nacionais operam com projeção digital, enquanto a média mundial é de 90% (O 

GLOBO, 2014). Outro problema é a preferência do brasileiro por filmes internacionais 

dublados (JORNAL DE SANTA CATARINA, 2015), pois é quase impossível competir com 

uma produção de 200 milhões frente a uma de 5 milhões nacional. Além do mais, o brasileiro 

ainda vai pouco ao cinema (AGÊNCIA BRASIL - EBC, 2016). Dessa forma, um cinema deve 

se reinventar sempre, buscando ir ao encontro do público – instalações em shoppings – e 

oferecer mais do que o público espera – imagem grande e som de qualidade. Pesquisa realizada 

pelo Datafolha em 2013 revelou que 70% dos paulistanos entrevistados costumam frequentar 

shoppings, dentre eles os mais jovens e mais escolarizados frequentam mais o espaço e do total 

32% vão para assistir filme no cinema (Datafolha, 2013). Quando o foco são os jovens (entre 

16 e 25 anos) a taxa de ida ao cinema aumenta para 53% (Datafolha, 2008) 

 

Assim, frente ao consumidor exigente e novas formas de concorrência, convém realizar essa 

pesquisa mercadológica com o intuito de identificar quais são os fatores que influenciam as 

pessoas a frequentarem o cinema e, desse modo, trazer contribuições sobre o perfil desse 

consumidor, melhor entendendo necessidades do mercado e fornecendo uma ferramenta para a 

empresa estudada. 

 

Metodologia 

 



 

Anais do Observatório de Marketing da UESB 
Vitória da Conquista – Ba, 25 e 26 de Outubro de 2017. 

A pesquisa mercadológica possui uma metodologia própria e no caso desta pesquisa objetiva a 

identificação de problemas. Este tipo de pesquisa é basicamente dividido em 6 etapas 

(MALHOTRA, 2006): definição do problema; desenvolvimento da abordagem; concepção da 

pesquisa; coleta de dados, análise dos dados e elaboração do relatório. Dessa forma, primeiro 

busca-se informações sobre o problema de pesquisa, depois há a definição dos modelos 

analíticos, dos instrumentos de coleta, posteriormente há essa coleta e tratamento dos dados e, 

por fim, a elaboração do relatório. 

 

O modelo de análise selecionado partiu da identificação de questões de pesquisa (item 1 a 

seguir) organização de hipóteses (item 2 a seguir) e variáveis e suas relações (item 3 a seguir). 

1. Questões de Pesquisa 

Quais fatores influenciam as pessoas a frequentarem o cinema? 

Pertencer a diferentes classes sociais é fator que influencia a ida ao cinema? 

Os expectadores que frequentam cinema possuem nível de escolaridade mais alto? 

O cinema é uma das principais opções de lazer entre os jovens? 

Ter filhos influencia a ida ao cinema? 

O conforto das poltronas, qualidade da imagem e som, temperatura do ambiente influenciam a 

decisão de ir ao cinema? 

Há diferenças entre os fatores que influenciam o público feminino e masculino ao irem ao 

cinema? 

O atendimento da bilheteria, o volume de filas e a agilidade do processo influenciam a decisão 

de ir ao cinema? 

2. Hipóteses: 

As pessoas vão mais ao cinema acompanhadas. 

A divulgação do filme em redes é um dos fatores que leva as pessoas assistirem o filme no 

cinema. 

Comentários positivos sobre os filmes em conversas informais induzem as pessoas irem ao 

cinema. 

Homens e mulheres tem escolhas diferentes quanto ao gênero do filme. 

Os adultos vão mais ao cinema para acompanhar seus filhos. 

Os adolescentes vão mais ao cinema que os adultos. 

As pessoas não estão satisfeitas com o serviço da Moviecom. 

3. Variáveis 
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Quadro 1: Variáveis 
Fonte: Autores 

3.1.Relação entre as variáveis 

 

Imagem 1: Relação entre variáveis 
Fonte: Autores 

 

As variáveis em azul são aqueles que compreendem o cinema com seus produtos e serviços 

agregados. A qualidade do serviço diz respeito a presteza, agilidade e atenção que os 

funcionários do cinema vendem os ingressos, pipoca, refrigerantes, etc. Já o nível de estrutura 

engloba os aspectos físicos como projeção da tela das salas, sistema de som, ar condicionado, 

conforto das poltronas. Nesse sentido, a percepção de qualidade que o espectador tem do cinema 

pode interferir em sua escolha de ir assistir um filme. Por exemplo, se o sistema de som falha 

Cinema 
Nível de estrutura Independente Questionário Medição ordinal 

Qualidade do serviço Independente Questionário Escala de Stapel 

Pessoas 

Gênero/sexo Independente Questionário Medição nominal 

Classe social Dependente Questionário Medição razão 

Faixa etária Independente Questionário Medição razão 

Nível de escolaridade Independente Questionário Medição nominal 

Filmes 

Canais de divulgação do 

filme 
Independente Questionário 

Comparação por 

ordem de posto 

Gênero cinematográfico Dependente Questionário 
Comparação por 

ordem de posto 
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ou tem ruídos os usuários podem desistir de comprar ingressos nesse cinema da mesma forma 

que uma imagem nítida atrai o público. 

 

As variáveis em verde têm relação com os filmes, ou seja, seu gênero e sua divulgação. Assim, 

o gênero cinematográfico de preferência do público influencia a escolha de assistir filme no 

cinema, pois o gênero preferido pode não fazer parte da programação do cinema, excluindo-se 

esse público. Da mesma maneira, o gênero pode ser influenciado pela mídia de divulgação do 

filme. Por exemplo, uma pessoa que gosta de filmes de ação pode desejar assistir um musical 

somente pelos seus trailers, comentários, críticas, prêmios, entre outros. No entanto, a 

divulgação pode interferi diretamente na ida ao cinema, pois pessoas que não costumam ir ao 

cinema podem despertar o desejo com um cartaz na fila de um banco, por exemplo. 

 

Já as variáveis destacadas em vermelho são as que compõe o quadro das pessoas. São elas: 

sexo, classe social, grau de escolaridade e faixa etária. Juntas essas variáveis foram um perfil 

do consumidor que tem também interferência das mídias de divulgação dos filmes. O sexo pode 

influenciar no gênero cinematográfico de preferência visto que homens e mulheres tem gostos 

por tipos de filmes diferentes. O nível de escolaridade compõe o perfil e influencia na classe 

social do telespectador. 

 

A presente pesquisa é do tipo exploratória, visto que há pouco conhecimento do presente objeto 

de estudo (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Ademais, é indicada para problemas pouco 

explorados, pois o fruto da pesquisa é um contexto melhor entendido e problemas mais claros 

facilitando pesquisas futuras (GIL, 2008). 

 

Para a coleta dos dados foram aplicados 212 questionários aos clientes da Unidade Moviecom 

do Shopping Conquista Sul nos dias 31 de maio, 3 e 4 de junho de 2017. No entanto, com 

respostas válidas, somente foram tabulados 181 desses questionários. A identificação e 

organização dos gêneros cinematográficos dos filmes respondidos, para facilitar a tabulação, 

foi de acordo classificação do site Adoro Cinema e nos julgamentos dos autores. Os dados dos 

questionários foram tabulados e analisados com o Software Statistical Package for the Social 

Sciences – SPSS -  da IBM - International Business Machines e a melhor exploração visual dos 

gráficos e tabelas ficaram por conta do Microsoft Office Excel. 

Resultados 
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Do público pesquisado a maioria dos respondentes são do sexo feminino. As mulheres 

representam aproximadamente 60% do total de 181 expectadores com respostas válidas. 

 

Os respondentes atribuíram notas para os seis motivos que os levam a assistirem um filme no 

cinema, sendo 1 o seu principal motivo e 6 o seu menos instigante. Feitas médias das notas 

atribuídas a cada fator os resultados demonstram que as pessoas frequentam o cinema 

principalmente porque gostam de fazê-lo como forma de entretenimento ou lazer. 

O que te motiva assistir um filme no cinema? Masculino Feminino 

Por entretenimento ou lazer 1,88 2,07 

Para aproveitar a companhia de amigos, família, parceiro... 2,39 2,30 

Para ver um filme em um ambiente diferente 3,00 3,11 

Ficar por dentro das novidades do mundo do cinema 4,11 4,06 

Para me desligar da realidade 4,15 4,75 

Por falta de outras opções de lazer 4,23 3,92 

Quadro 1: Motivos para assistir filmes x sexo 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

Dentre os gêneros não há distinção entre os motivos até a terceira posição, pois o quarto motivo 

para homens irem ao cinema é ficar por dentro das novidades, enquanto as mulheres não têm 

nada melhor para fazer. Em segundo lugar, percebe-se que ir ao cinema sozinho não é 

interessante e a maioria dos nossos respondentes vai ao cinema realmente acompanhado 

conforme ilustra o quadro abaixo. 

Geralmente com quem você vai ao cinema Masculino Feminino Total 

Sozinho 
Contagem 6 2 8 

Percentual 75,0% 25,0% 100,0% 

Com amigos 
Contagem 43 57 100 

Percentual 43,0% 57,0% 100,0% 

Companheiro 
Contagem 21 37 58 

Percentual 36,2% 63,8% 100,0% 

Levar os filhos 
Contagem 4 11 15 

Percentual 26,7% 73,3% 100,0% 

Quadro 2: Companhia x sexo 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 
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Uma peculiaridade também é percebida no quadro acima, porque enquanto mais mulheres 

levam seus filhos no cinema mais homens tendem a ir sozinhos assistir um filme. 

Contudo, os aspectos referentes ao cinema, como estrutura e serviços também influenciam a 

escolha do cinema como forma de lazer. Dentre os critérios mais considerados ao se decidir 

assistir um filme no cinema os expectadores atribuíram melhores notas aos aspectos de dentro 

da sala de cinema. Estes buscam a experiencia de assistir em maior qualidade do que aquela 

que uma sala de casa pode propiciar. 

Critérios mais importantes ao assistir Porcentagem de casos em relação ao total 

Projeção (qualidade da imagem) 72,9% 

Poltronas (conforto, distância entre elas e inclinação) 66,3% 

Qualidade do áudio 64,1% 

Limpeza e higiene 28,7% 

Preço 20,4% 

Qualidade da pipoca 13,8% 

Segurança 6,1% 

Quadro 3: Critérios relativos estrutura e serviços da Moviecom 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

No entanto, o que o cinema oferece de diferencial que leva as pessoas escolherem as salas de 

cinema? Segundo nossos respondentes a vantagem de se ir ao cinema é que ele oferece filmes 

novos seguido da companhia é claro. Para esses resultados foram feitas médias dos pontos 

atribuídos a cada um dos critérios, ou seja, 1 é o critério mais importante e 6 é o atributo menos 

interessante. Assim, quanto menor a média maior o quesito é interessante para os avaliados. 

Filmes em lançamento 1,77 

Alguém te convidou 2,58 

Ambiente Físico (Poltronas, Telas, Som, Ar Condicionado) 3,26 

Preço 4,19 

Pipoca 4,38 

Não tinha nada melhor para fazer 4,43 

Quadro 4: Diferencial do cinema 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 
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O perfil dos clientes Moviecom destoa um pouco quando verificado que apesar de a maioria 

possuir ensino superior esses não trabalham. Isso revela que a classe social não é um fator 

determinante na escolha do cinema como forma de entretenimento. 

 Rendimento Mensal 

Total Não 
Trabalho 

Até R$ 
937,00 

De R$ 938,00 
até R$ 

2.400,00 

Mais de R$ 
2.401,00 

Grau de 
Escolaridade 

Ensino 
Fundamental 

13 0 0 0 13 

Ensino Médio 23 12 11 2 48 

Ensino 
Superior 

40 35 20 12 107 

Pós Graduação 1 0 6 4 11 

Total 77 47 37 18 179 

Quadro 5: Grau de escolaridade x rendimento 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 O que não surpreendeu foi que realmente os mais jovens frequentam mais o cinema. 

Contudo, os adultos também aparecem na amostra. 

 

 

 

 

 

Faixa de Idade 
Porcentual 

Válido 

De 11 a 20 anos 28,2% 
De 21 a 22 anos 28,7% 
De 23 a 25 18,2% 
De 25 a 49 anos 23,2% 

Total 98,3% 

Ausente Sistema 1,7% 

Total 100% 
Quadro 6: Faixa de idade 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 Por incrível que pareça a quantidade de veículos de comunicação de um filme pouco 

leva as pessoas a assistirem numa sala de cinema. 

Nenhuma mídia 3,9% 

Apenas uma mídia 36,5% 
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2 mídias 15,5% 

3 mídias 27,6% 

4 mídias 9,4% 

5 mídias 5,0% 

6 mídias 2,2% 
Quadro 7: Quantidade de mídias 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

Nesse sentido, no entanto, a mídia que oferece maior incentivo ao expectador resolver ir ao 

cinema é o trailer. Por sua vez, a curiosidade por saber mais sobre o filme induz os expectadores 

a fazerem uma busca na internet, sendo esse o segundo critério utilizado para escolher o filme. 

Assistindo trailer 61,90% 

Pesquisando na internet 53,60% 

Assisto o que alguém indicou 37,60% 

Lendo sinopse 28,20% 

Lendo críticas 24,30% 

Escolho no próprio cinema 21,50% 

Propaganda na TV 17,10% 
Quadro 8: Lista de mídias 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

Como verificado em pesquisas anteriores homens e mulheres tem gostos diferentes quanto os 

gêneros cinematográficos prediletos e dentre o público pesquisado a tendência permaneceu. O 

que vale observar é que o gênero cinematográfico terror se mostrou o menos instigante para 

ambos os sexos. 

           HOMENS 

Gênero Preferido Último Assistido Assistido Hoje 

Ação 2,85 Aventura 40,00% Aventura 60,87% 

Aventura 3,35 Ação 27,14% Ação 17,39% 

Comédia 3,97 Romance 8,57% Drama 11,59% 

Ficção 4,54 Drama 7,14% Animação 4,35% 

Animação 4,66 Comédia 5,71% Comédia 2,90% 

Drama 5,35 Animação 4,29% Romance 1,45% 

Suspense 6,09 Terror 4,29% Terror 1,45% 

Romance 6,81 Suspense 2,86% Suspense 0,00% 
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Terror 7,19 Ficção 0,00% Ficção 0,00% 

Quadro 9: Gênero preferido x Gêneros assistidos / homens 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 MULHERES  

Gênero preferido Último assistido Assistido hoje 

Comédia 3,82 Aventura 27,88% Aventura 54,90% 

Animação 4,37 Romance 21,15% Drama 20,59% 

Ação 4,44 Ação 19,23% Ação 7,84% 

Aventura 4,49 Animação 12,50% Romance 6,86% 

Romance 4,52 Drama 8,65% Animação 3,92% 

Drama 5,2 Comédia 6,73% Comédia 2,94% 

Ficção 5,31 Terror 3,85% Suspense 1,96% 

Suspense 5,81 Suspense 0,00% Terror 0,98% 

Terror 6,99 Ficção 0,00% Ficção 0,00% 

Quadro 10: Gênero preferido x Gêneros assistidos / mulheres 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

No entanto, quando avaliado o gênero que os expectadores realmente assistem verificamos que 

as mulheres têm maior discrepância entre o gênero preferido e o assistido enquanto os homens 

mudam em menor proporção. 

 

Os adultos formam um público menor quando comparado com os jovens que frequentam o 

cinema. Contudo, os adultos continuam indo mais ao cinema com os amigos que com os 

companheiros. Além do mais uma pequena parcela deles vai ao cinema somente para levar seus 

filhos. Dessa forma a companhia de amigos tende a ser mais influente que a do companheiro 

em todas as idades. Assim, independentemente da idade a companhia de amigos é sempre bem-

vinda quando o lazer é o cinema 

 Geralmente com quem você vai ao cinema 

Total 
Sozinho 

Com 
amigos 

Companheiro Levar os filhos 

Faixa de 
Idade 

De 11 a 20 
anos 

4 33 13 1 51 

De 21 a 22 
anos 

0 29 20 3 52 

De 23 a 25 2 19 10 2 33 

De 25 a 49 
anos 

1 18 14 9 42 
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Total 7 99 57 15 178 

Quadro 11: Faixa de idade x Companhia 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

Os expectadores foram incentivados a demonstrar seu grau de satisfação com os serviços 

Moviecom por meio de Emoticons. As carinhas escolhidas tiveram como base as emoções do 

Facebook.  

 

 
Gráfico 1: Satisfação com Moviecom 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017 

 

Esse resultado demonstra que os usuários curtem os serviços Moviecom e apenas uma pequena 

parcela deles realmente está insatisfeita. Contudo, como somente a Moviecom oferece esse tipo 

de serviço na cidade é possível inferir que a insatisfação não é um impedimento para ir ao 

cinema. 

Considerações Finais 

 

O objetivo desta pesquisa mercadológica foi entender o perfil dos expectadores de cinema de 

Vitória da Conquista. Assim, o perfil do público que frequenta o cinema aqui em Vitória da 

Conquista se mostra de maioria feminino, com escolaridade superior em sua maioria, formado 
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por jovens de 20 a 25 anos, que prefere ir ao cinema acompanhado de amigos e do parceiro. 

Além disso, os clientes vão ao cinema por considera-lo uma forma de lazer e entretenimento 

além de oferecer filmes novos. Esses expectadores também consideram a projeção da tela do 

cinema como o mais importante ao resolver assistir um filme fora de casa. Os homens 

“favoritam” em sua maioria o gênero de ação, enquanto as mulheres preferem comédia. No 

então, quando assistem de fato um filme ambos os sexos acabam assistindo mais os títulos 

classificados em aventura. E de forma geral a grande maioria curte os serviços Moviecom. 

 

Apesar de ser uma amostra pequena, não cabendo generalizações, a pesquisa serve para 

demonstrar os gostos dos usuários dos serviços Moviecom, além de oferecer oportunidades de 

melhoria da qualidade da empresa com base nos gostos aqui identificados. Contudo, pesquisas 

com maior amostra, bem como em maior alternância de dias pode ser feita a fim de compreender 

melhor as preferências dos “cinéfilos”. Assim, sugere-se outras pesquisas a fim de verificar a 

satisfação dos clientes Moviecom os referidos aspectos e relação do cinema com a programação 

estabelecida. 
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