
 
 

Comunicação Social – Publicidade Propaganda 

Projeto Experimental (PREX) 

Sara Jeani Favacho Lima 

Tamires de Oliveira Lopes 

Orientação: Prof. Me. Enderson Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG VEMVER E O MERCADO AUDIOVISUAL 

PARAENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém, Pará 

Dezembro/2017 



 

FACULDADE PAN-AMAZÔNICA (FAPAN) 

Sara Jeani Favacho Lima 

Tamires de Oliveira Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG VEMVER E O MERCADO AUDIOVISUAL PARAENSE 

 

 

 

 

 

Projeto Experimental (PREX) 
apresentado como requisito para 
obtenção do título de Graduação no 
Curso de Comunicação Social – 
habilitação em Publicidade 
Propaganda da Faculdade Pan-
Amazônica (FAPAN), sob 
orientação do Prof. Me. Enderson 
Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

Belém, Pará 

Dezembro/2017 



FACULDADE PAN-AMAZÔNICA (FAPAN) 

Sara Jeani Favacho Lima 

Tamires de Oliveira Lopes 

 

 

 

BLOG VEMVER E O MERCADO AUDIOVISUAL PARAENSE 

 

Projeto Experimental (PREX) apresentado como requisito para obtenção 

do título de Graduação no Curso de Comunicação Social – habilitação 

em Publicidade e Propaganda da Faculdade Pan-Amazônica (FAPAN), 

sob orientação do Prof. Me. Enderson Oliveira. 

 

Banca Examinadora 

 

________________________________________ 

Prof. Me. Enderson Oliveira – orientador 

 

________________________________________ 

Professor/a 1 – avaliador/a externo/a 

 

________________________________________

 

Professor/a 2 – avaliador/a externo/a 

 

NOTA: ______ 

 

 

Belém, Pará 

Dezembro/2017



AGRADECIMENTOS – SARA 
 

Nesses quatro anos de faculdade tive a oportunidades com grandes 

experiências que não seria possível sozinha. Quero agradecer primeiramente a 

minha mãe Edel Favacho que incessantemente fez o possível por mim, 

encorajando a estudar e investindo de todos os jeitos que pode até hoje, à 

minha família que acreditou no meu potencial, agradeço também a minha tia 

Gleide Favacho que sempre com palavras e gesto me incentivou a não desistir. 

Aos meus amigos que a vida me proporcionou até hoje nesses quatro anos de 

faculdade em especial a Dayane Favacho e Aldilene Reis. 

Os meus agradecimentos aos mestres da sala de aula da Faculdade 

Fapan que me transformou em publicitária através dos seus conhecimentos e 

também quero citar os meus amigos que adquirir no decorrer do curso que 

muitas vezes me ensinaram assuntos que a sala de aula não me proporcionou, 

a Agencia Efe2 e todos os colaboradores que ensinaram e incentivaram 

através dessa escola. Ao Enderson Oliveira que não foi apenas o orientador, e 

sim o principal incentivador para a conclusão desse projeto desde o início em 

2016 até aqui, sempre será lembrado como o pai professor. 

Quero agradecer também a minha amiga Tamires Oliveira a melhor 

parceira que podia ter, nosso Prex foi criado através da nossa junção, quando 

uma não tinha mais força de continuar a outra tomava a frente e até aqui 

chegamos. Ela será sempre uma das principais conquistas nessa jornada. 

Por fim, agradeço a Deus porque sem ele eu nada seria, foi através do 

seu querer que eu cheguei até aqui, me abençoou com a oportunidade de 

estudar em uma faculdade particular mesmo eu não merecendo, foi graças a 

ele. Obrigada meu Deus por tudo! 

Todos vocês merecem receber o diploma ao meu lado, isso não é uma 

conquista apenas minha, sozinha eu não poderia nada.  A caminha não foi 

fácil, mas foi impossível graças a vocês! 

“Até aqui nos ajudou o senhor” (1 Samuel 7.12) 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS – TAMIRES 

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me dado à 

oportunidade de ingressar a uma faculdade particular, pois era algo impensável 

diante da minha realidade. Através do meu esforço e dedicação, Deus abriu 

portas e caminhos e sou grata a Ele porque me ajudou até aqui para que eu 

viesse a concluir este curso com louvor. Agradeço aos meus pais, Sra. Diane e 

Sr. Elias, e à minha avó Maria de Nazaré, que sempre foram minha motivação 

e meus incentivadores, me dando asas para eu pudesse voar para onde eu 

quisesse. Agradeço a todos os meus familiares, que me ajudaram direta e/ou 

indiretamente no decorrer do curso. Obrigada a todos! 

Agradeço também aos meus amigos, que me apoiaram e me ajudavam 

como podiam, incentivando com palavras de ânimo e conforto, sendo ouvintes 

e até me deixando ficar horas e dias nos seus computadores desde o começo 

curso. Em especial a Samantha, Rodrigo e Gabriel, que  estão comigo desde o 

começo do curso e que sempre me ajudaram de formas incontáveis. Obrigada, 

amigos! 

Aos meus professores do curso, que ensinaram tudo que sei sobre 

publicidade, propaganda, marketing e comunicação. Agradeço a eles pela 

dedicação e amor ao ensinar, por mostrar os diversos caminhos da 

comunicação que podemos trilhar com profissionalismo e ética. Em especial, 

agradeço ao Prof° e Me. Enderson Oliveira, que foi meu professor, 

coordenador do meu primeiro estágio (na Efe2) e é meu orientador deste 

Trabalho, por me incentivar a trilhar diversos caminhos novos, a participar de 

experiências que levaria pra vida toda e por aceitar ser orientador deste 

projeto. Obrigada, queridos mestres! 

Por fim, à Sara, minha parceira deste trabalho, que se prontificou a 

dedicar-se integralmente ao projeto VemVer e ao trabalho desde o ano 

passado, e  foi incansável no decorrer deste. Nossa amizade durante o curso 

mostrou que podíamos trabalhar juntas, podendo contar sempre uma com a 

outra, na vida pessoal e profissional. E de forma tangível, este trabalho é um 

dos símbolos de nossa parceria e todo nosso esforço desse ano e de todo o 

curso. 

 



RESUMO 

 

A evolução Tecnológica possibilitou a elaboração e criação de diversos meios 

de comunicação, dentre estes o meio de comunicação audiovisual, que está 

presente hoje na tv, cinema e internet. No Pará, o consumo e a produção de 

audiovisual são crescentes e visíveis, estando há mais de um século na região 

e que, devido ao grande crescimento e desenvolvimento tecnológico, pôde s 

multiplicar em diversas categorias de produção e consumo. Mesmo com toda 

essa evolução, ainda sim é pouco explorado, desorganizado e pouco divulgado 

na própria região, o que dificulta o fortalecimento das categorias e o 

reconhecimento como forma de manifestação cultural. Em suma, conhecer, 

organizar e divulgar este mercado é a proposta do deste PREX, através do 

blog VemVer, uma proposta de webblog no qual estará inserido todo o 

conteúdo deste mercado de forma dinâmica, informativa e divulgadora de suas 

programações e tudo relacionado ao audiovisual do estado. 

 

 

Palavras-chave: Mercado Audiovisual. Estado do Pará. Blog VemVer. 

Categorias. Consumo. Produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Technological evolution enabled the elaboration and creation of several media, 

among them the audiovisual media, which is present today in TV, cinema and 

the internet. In Pará, audiovisual consumption and production are increasing 

and visible, having been for more than a century in the region and, due to the 

great growth and technological development, could multiply in several 

categories of production and consumption. Even with all this evolution, it is still 

little explored, disorganized and little publicized in the region itself, which makes 

it difficult to strengthen the categories and recognition as a form of cultural 

expression. In short, to know, organize and publicize this market is the proposal 

of this PREX, through the blog VemVer, a webblog proposal in which will be 

inserted all the contents of this market in a dynamic, informative and 

dissemination of their programming and everything related to the audiovisual of 

State. 

   

 

Keywords: Audiovisual Market. State of Pará. Blog VemVer. Categories. 

Consumption. Production. 

 
 



SUMÁRIO 
 

 
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................... P.  

2. METODOLOGIA....................................................................................... P.  

3. CULTURA E TECNOLOGIA: A EVOLUÇÃO DA CIBERCULTURA NO 

AUDIOVISUAL............................................................................................. P.  

4. CULTURA, MÍDIA E CONSUMO............................................................. P.  

5. MERCADO AUDIOVISUAL..................................................................... P.  

5.1. Diversidade do audiovisual Paraense....................................... P.  

 ETC. 

5.2. Consumidores do audiovisual: O ponto de partida............,...... P.  

5.3. Concorrência............................................................................ P.  

 

6. ENTÃO VEMVER!.................................................................................. P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

INTRODUÇÃO 

O filme "Como se fosse à primeira vez" (2004), conta a vida de Henry Roth 

(Adam Sandler), um veterinário sedutor que vive no Havaí e de Lucy Whitmore 

(Drew Barrymore), que teve uma lesão traumática após sofrer um acidente de carro 

o que causou perda de memória recente. No enredo, Henry apaixona-se por Lucy e 

passa tentar conquistá-la todos os dias até casar-se com ela.  

No final do filme, ele reúne todo o conteúdo sobre a vida de Lucy (que 

antes era em um livro com todos os esclarecimentos necessários desde o acidente) 

em um vídeo com todas as informações, já que com imagens e sons é muito mais 

ágil contar uma história. Esse vídeo é atualizado constantemente e, toda manhã 

quando Lucy acorda, assiste “ao vídeo novo” e descobre como está sua vida 

atualmente.  

Partindo disso, a relação do filme com o audiovisual é marcada pela 

praticidade, já que o audiovisual é uma mídia completa que reúne som e imagens 

em movimento feitas a partir de um roteiro e outras 'normas' estéticas, sendo 

dinâmico, educativo, envolvente e multissensorial, e leva o público a diversos tipos 

de emoções. Tudo isso nos levou a escolher o audiovisual como objeto do nosso 

projeto experimental. 

Começamos a pesquisa exploratória em 2016, e diante do resultado da 

pesquisa constatamos a necessidade de um espaço que abranja todo o conteúdo 

de audiovisual do Estado do Pará, que atualmente segue fragmentado, dividido em 

páginas, blogs e sites. Assim, não há um espaço online onde o público e os 

projetos audiovisuais possam se encontrar e encontrar as programações reunidas 

em apenas um lugar. Diante disso, propomos reunir em uma única plataforma todo 

o conteúdo audiovisual do estado do Pará, desde programação à crítica no blog 

VemVer. 

Assim, cada cinema, cineclubes, espaços culturais, festivais, evento e 

outras iniciativas e o consumidor encontre todas as referências detalhadas sobre 

estes. Com isso objetivamos: 

a) Mostrar a força do audiovisual e sua influência na cultura, economia e 

identidade da região;  

b) Incentivar o interesse, o consumo e a produção do audiovisual paraense; 
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 c) Promover o blog VemVer como fonte segura, confiável e relevante do 

audiovisual paraense e 

d) Ser referência de busca sobre mercado audiovisual dentro da nossa 

região. 

Acreditamos que a busca e o acesso ao conteúdo serão facilitados, 

incentivando a cultura em diversas áreas, como divulgação, produção, alcance, 

despertando e/ou fortalecendo o interesse do público em 

participar/assistir/frequentar mais a cena e o circuito audiovisual. Não por acaso 

estimular consumidores do audiovisual a visitar nosso blog, o nome será “VemVer”, 

em razão de ter a característica sugestiva, convidando o público a visitar e 

conhecer nosso espaço e todas as programações do nosso estado. VemVer!  

Buscamos fomentar a economia cultural, que pode apresentar certo 

crescimento, com um número maior de pagantes (ou mesmo frequentadores) para 

prestigiar os eventos e filmes, movimentando toda uma cadeia, desde vendedores 

autônomos, espaços de estacionamento, prováveis parcerias que invistam 

financeiramente nos projetos audiovisuais de preferência, produtores que terão as 

obras difundidas em maior escala. 

Outro ponto que nos leva a reafirmar a necessidade da existência do blog é 

a dificuldade do consumidor ou mesmo potencial consumidor em chegar inclusive 

às informações sobre os cinemas (sobretudo os independentes e alternativos), 

projetos e festivais. Observamos que constantemente esse consumidor está em 

busca de acontecimentos audiovisuais no estado, tendo que procurar informações 

de cada projeto e recebe informações, muitas vezes pulverizadas na internet, sobre 

inúmeros conteúdos.  

Com isso, muitas vezes ele é obrigado a acessar diversos blogs ou mesmo 

páginas, perdendo tempo, encontrando conteúdos mínimos e ainda não 

reconhecendo alguns movimentos que são realizados devido à inconfiabilidade da 

informação. É perceptível que investir na área audiovisual pode trazer ótimos frutos 

para o blog e crescimento do segmento, investindo também na área cultural, 

incentivando o segmento do estado.  

A antropóloga Valéria Brandini afirma no seu site Atualize Me: Era da 

impaciência, publicado em outubro de 2015, que “como tudo se tornou mais rápido, 

nos acostumamos com isso, não conseguimos mais esperar pelas coisas. Esperar 
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por qualquer coisa é um sofrimento e isso gera ansiedade”. Com base nesta 

afirmação e também na experiência de muitas pessoas no nosso cotidiano, 

sabemos que, após esta dificuldade, surge então o desestímulo em continuar a 

busca, em razão de o consumidor cansar ao ter que monitorar as páginas, blogs e 

sites de cada evento e cinema.  

O VemVer, por ser um lugar específico para o audiovisual e abranger todos 

os segmentos, poderá contribuir na divulgação de todos os componentes de cada 

área do audiovisual. Com isto, os projetos audiovisuais terão um canal a mais na 

divulgação dos seus projetos com agenda, programações, sinopses, críticas, 

comentários, informações e inscrições de festivais, de forma confiável, completo e 

prático. 

Para sua manutenção, visamos monitorar diversos meios existentes de 

programações audiovisuais, de qualquer categoria, limitando o risco de perder 

qualquer movimento de audiovisual no estado. Além disso, com plataforma 

simples, intuitiva e com conteúdo renovável semanalmente, o blog busca se tornar 

referência no segmento audiovisual no Estado.  

No nosso trabalho apresentamos em nove capítulos todo o processo do 

Blog VemVer. São eles: metodologia, em que discutimos todos os métodos usados 

para desenvolver nosso projeto; no tópico Cultura e tecnologia tratamos da 

evolução da cibercultura e o audiovisual, é visto a junção de audiovisual e 

cibercultura; em Cultura mídia e Consumo explicamos o porquê há o consumo do 

audiovisual, como surgiu e como a mídia introduziu isso como algo cultural. 

No tópico Mercado Audiovisual apresentamos o mercado audiovisual do 

Pará; Diversidade do audiovisual paraense: aqui é visto toda a pesquisa de 

mercado, de consumo e de produção audiovisual (cinemas comerciais. cinema “de 

rua”, cineclube, circuito alternativo, festivais estudantis/universitários, festivais, 

mostras, produtoras, sites/outras iniciativas e youtubers e locais que ofertam 

cursos). 

Em Consumidores do audiovisual são vistos os ponto de partida, 

Questionário, consumo e a necessidade da criação do blog VemVer, através da 

identificação do perfil do público, esses os pontos essenciais desse tópico; 

Concorrência: a análise de todos os possíveis concorrentes do Blog VemVer; No 

tópico Então VemVer é visto o blog VemVer e algumas estratégias que iremos usar 
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na estrutura do blog e com o consumidor, seu diferencial e também a explicação do 

porquê do nome VemVer. 

O Planejamento de campanha é a forma que iremos chegar até ao 

consumidor; Manual de identidade: contém todos as maneira que a marca pode ser 

utilizada. Por fim, o Plano de negócios é o resumo geral do PREX. 
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02. METODOLOGIA 

Para este Trabalho de Conclusão de Curso, que também é nosso Projeto 

Experimental, buscamos informações sobre mercado audiovisual do Pará através 

de uma pesquisa mercadológica, caracterizada como Estudo de Caso, segundo 

Augusto Trivinho no seu livro Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais, “o 

grande valor do estudo de caso é fornecer o conhecimento aprofundado de uma 

realidade delimitada que os resultados atingidos podem permitir e formular 

hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas” (TRIVINHO,1987). 

Iniciamos esta pesquisa em outubro de 2016, através de buscas pelas 

redes sociais (como Facebook e Instagram), websites, blogs e contatos com alguns 

idealizadores por telefone, através do aplicativo instantâneo de mensagem 

WhatsApp, e também por email.   

Esta pesquisa mercadológica levou em torno de seis meses para ser 

concluída, pois tivemos muita dificuldade em encontrar alguns festivais e 

cineclubes, e também queríamos ter certeza de que conseguimos alcançar todas 

as categorias e todos os projetos do estado e, mesmo que não tenhamos 

encontrado todo o mercado audiovisual, conseguimos mapear e encontrar projetos 

que estavam parados e até esquecidos de alguns municípios do nosso estado. 

Outro motivo que dificultou e estendeu o tempo da pesquisa exploratória foi 

a má (e em alguns casos, nula) divulgação desses projetos, o que nos levou a ter a 

primeira confirmação da necessidade de haver o blog VemVer, pois nossa 

pesquisa não era simplesmente aleatória, mas sim uma pesquisa para conhecer e 

se inserir neste mercado, pois já tínhamos um noção de algumas dificuldades de 

divulgação deste mercado, e com o blog “consertaríamos” essas deficiências.  

Após a pesquisa exploratória e conclusão dela, iniciamos uma pesquisa 

com o público que consome audiovisual – uma pesquisa caracterizada como 

descritiva. Para esta pesquisa utilizamos como método de coleta o inquérito, com 

um formulário de 14 perguntas com perfil semi-estruturado, ou seja, perguntas 

abertas e fechadas, para definirmos e conhecermos o perfil do público-alvo que 

consome o mercado audiovisual paraense e pra confirmar, ou não, algumas 

afirmações pré-estabelecidas sobre o público que consome. 

Utilizamos um suporte do Google para desenvolver o questionário, o “ver 

anexo”, e para difundir recorremos inicialmente às redes sociais, Facebook e 



14 

 

 

Whatsapp, para possíveis usuários masculinos e femininos da cidade de Belém e 

também realizamos uma pesquisa presencial no shopping Pátio Belém na entrada 

do cinema Cinépolis no dia 19 de julho de 2017. 

Para fazer a pesquisa com o público, visitamos o shopping Pátio Belém, 

quando abordávamos e explicávamos sobre o que era a pesquisa e sobre o que 

era nosso PREX, a maioria dos entrevistados não sabia o que significava 

audiovisual, ou não sabiam que existia uma produção paraense do mesmo. A 

percepção que tivemos foi que quanto mais novo era o entrevistado, menos ele 

entendia do assunto, apesar de estar no cinema Moviecom, o cinema comercial 

que se localiza dentro do Pátio Belém. 

Decidimos então mudar de ambiente, saímos do cinema e fomos para a 

Livraria Leitura, onde conseguimos abordar mais pessoas do que no ambiente do 

Moviecom. Conseguimos entrevistar pessoas de várias faixas etárias, e para nossa 

surpresa, na livraria encontramos pessoas que consomem audiovisual paraense. 

No Dia Internacional da Animação, participamos da mostra de audiovisual de 

animações paraenses e entrevistamos algumas pessoas que estavam no evento, 

que aconteceu no Sesc Boulevard. 
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03. CULTURA E TECNOLOGIA: A EVOLUÇÃO DA CIBERCULTURA E O 

AUDIOVISUAL 

Ao falarmos de audiovisual não podemos esquecer a contribuição 

tecnológica que possibilitou a produção e o consumo, sendo aperfeiçoada para 

melhor satisfazer a necessidade de determinado público. Afinal, o que fez e faz a 

tecnologia se evoluir é a necessidade cultural daquela região (LÉVY,1999), em 

outras palavras, as pessoas precisam de algo que facilite seu dia a dia, com sua 

nova forma de vida, que economize tempo sendo prático. Um exemplo, a máquina 

de lavar de roupa, a qual há um pouco mais de século não existia e hoje lava e 

seca.  

 

 
É impossível separar o humano de seu ambiente natural, assim 
como dos signos e das imagens por meio dos quais ele atribui 
sentido à vida e ao mundo. Da mesma forma, não podemos separar 
o mundo do material – e menos ainda sua parte artificial – das 
ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e 
utilizados, nem dos humanos que os inventam, produzem e utilizam 
(LÉVY. 1999, pág. 22) 

 

 

No audiovisual, a inserção foi gradativa, uma vez que começou com o 

cinema mudo e o cinema preto e branco ainda no século XIX, e somente pessoas 

de ótimas condições financeiras poderiam produzir filmes, ter acesso às câmeras e 

ter conhecimento de edição. A “reciclagem estrutural” da cibercultura audiovisual, 

segundo Eugênio Trivinho em seu livro A democracia cibercultural lógica da vida 

humana na civilização mediática avançada, ou seja, as adaptações e melhorias da 

tecnologia ampliaram a criatividade e a produção do cinema, pois forneceram às 

pessoas um ambiente propício para ser explorado (LEVY,1999).  

A reciclagem estrutural tem a função de desenvolver no homem, de forma 

rápida e natural sua interativa cibercultura, a dromoaptidão segundo o conceito 

feito por Virilio em A dromocracia cibercultural - Lógica da vida humana na 

civilização mediática avançada (2006) que é prefixo grego dromos, que significa 

agilidade, seguido do termo aptidão, que indica propensão ou habilidade 

tecnicamente treinada, sem que o indivíduo perceba a mudança no seu cotidiano. 
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Hoje com a tecnologia das câmeras profissionais, câmeras de telefone celular e o 

acesso a ela, qualquer um dromoapto pode produzir vídeos de várias categorias. 

Essa reciclagem constante da estrutura audiovisual que disponibilizou 

maior produção foi graças ao público que consome. Sabendo que a evolução da 

cibercultura dá-se da necessidade de um povo de uma determinada região, 

concordamos que o cinema não era/é uma necessidade importante do dia a dia, 

mas uma necessidade criada para registrar e capturar imagens em movimento.  

Ainda assim, existem aquelas “necessidades” criadas, que são diferentes 

das necessidades básicas ou fisiológicas, como comer, dormir, respirar etc., 

segundo a pirâmide de Maslow, apresentada do Kotler e Keller como umas das 

teorias de compra e consumo1 que diz que “as necessidades humanas são 

dispostas por hierarquia, da mais urgente para menos urgente. Em ordem de 

importância, elas são necessidades fisiológicas, necessidades sociais, 

necessidades de estima e necessidades de auto realização.” (KOTLER; KELLER, 

2006, p. 183). 

Segundo a Teoria de Maslow2, “as pessoas tentam satisfazer as mais 

importantes em primeiro lugar. Quando conseguem satisfazer uma necessidade 

importante, tentam satisfazer a próxima mais importante” (KOTLER e KELLER. 

2006). No caso do audiovisual, sendo este um meio de comunicação, se encaixaria 

em dois patamares dentro da pirâmide: social, terceiro nível de necessidade; e de 

auto realização, o quinto e mais alto nível da estrutura. 

Ser produtor de audiovisual não é algo apenas para poucos; hoje 

produzimos conteúdos constantemente com atualizações do nosso cotidiano, o 

audiovisual é um meio para comunicar-se com o outro, está em vídeos virais e nas 

histórias das nossas redes sociais, ou seja, tornou-se um meio para dizer o que se 

pensa e divulgar com mais facilidade; um meio muito claro disso é o YouTube. 

Nesta plataforma, qualquer pessoa pode tornar-se referencia em qualquer assunto, 

basta ter uma câmera qualquer e palavras a serem ditas. 

Essa interação e consumo audiovisual é identificada também através da 

empresa Netflix, site que possui séries e filmes de diversos gêneros e 

                                                 
 
2 A Hierarquia de necessidades de Maslow é uma divisão hierárquica proposta por Abraham Maslow 
conhecida também como pirâmide de Maslow, em que as necessidades de nível mais baixo devem 
ser executadas antes das necessidades de nível mais alto. 
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classificações indicativas, que trabalha com a ideia de vídeo sob demanda e que o 

consumidor possa assistir seus conteúdos aonde e como quiser, através de 

smatphone, tablet, computador, notebook, basta pagar pelo serviço.  

Podemos citar também o site Adoro Cinema e IMDB (site de notícias de 

filmes séries de lançamento á critica), e Filmow (é uma rede social brasileira de 

filmes de séries colaborativas com objetivo de o usuário catalogue os filmes que 

assistiu e diga sua opinião sobre sua experiência com os outros). Exemplos que 

ajudam a reafirmar ainda mais a abertura do blog VemVer diante da nova 

necessidade de muitos por audiovisual. 
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04. CULTURA, MÍDIA E CONSUMO 

Diante deste investimento tecnológico, proporcionado pela necessidade 

cultural, entramos em um âmbito antropológico que, também estudado dentro do 

campo do marketing denominado “comportamento do consumidor”, leva-nos a 

compreender o mercado de consumo em questão. Para entendermos a inserção do 

audiovisual dentro do cenário cultural paraense, sendo hoje considerada parte 

cultural de consumo e produção, imergimos em conceitos que nos levaram às 

respostas que explicassem tal fenômeno cultural.  

No capítulo anterior, entendemos que a evolução tecnológica acontece 

devido à necessidade daquela região, necessidade esta identificada como cultural. 

O que proporciona (ou) cada vez mais essa evolução é (foi) justamente o consumo 

desta, levando a aprimoramentos e mais evoluções e adaptações, devido a 

necessidade então criada. 

O consumo, destacado por Everardo Rocha e Carla Barros do livro 

Antropologia e Comunicação, de Isabel Travancas e Patrícia Farias (2003) é 

considerado como um importante fato social, movido por interferências culturais 

vindas de representações através de produtos e serviços (2003, p. 184). Ou seja, 

para entendermos o consumo é preciso conhecer a cultura de determinada região, 

e assim entender as interferências que esta tem sobre o consumo local, o que nos 

leva a um breve entendimento de que cultura e consumo estão correlacionados.  

Um exemplo é a cultura paraense que, de modo amplo, é caracterizada 

pelos ritmos, folclore, danças e comidas típicas que levam ao consumo dos 

mesmos, representados em produtos e/ou serviços, tais como CD’S e DVD’S de 

músicas regionais, ingredientes que compõem as receitas de comidas típicas, os 

quadros e artigos artesanais que representam o folclore, a fauna, as lendas, e 

assim por diante. Concluindo então que “o fenômeno do consumo possui estreito 

relacionamento com a cultura”, conforme afirmou Josiane Silva de Oliveira (2009). 

Embora existam diversas definições e conceitos sobre o que é consumo, 

destacamos o de Josiane Silva de Oliveira que, em breve conceito, afirma que o 

consumo “é uma prática material e simbólica que expressa pertencimento social, 

bem como reproduções e contradições sociais nas quais as relações de mercado 

estão imersas” (2009, p. 22). Este conceito nos leva a entender que a prática de 

consumo e o que consome não é igual para todos, visto que varia de um público 
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para outro, e isso compreende a necessidade de estudar o público de forma mais 

aprofundada, como apontou a autora: 

 

“Para Douglas e Isherwood (2006), as relações estabelecidas entre 
cultura e consumo assumem papel de estruturação dos valores, 
das identidades, das relações sociais que congregam aspectos da 
cultura compartilhada e de diferentes grupos culturais”. (OLIVEIRA. 
2009, p. 25) 

 

Usando ainda o exemplo da nossa região, nem todos paraenses 

consomem cultura paraense, e isto só se pode ser identificado através de 

pesquisas que identifiquem e defini comportamentos individuais que levem a 

compreender e conhecer que tipo de consumo esses indivíduos, que em coletivo 

são um público, fazem. 

Sobre o mercado audiovisual paraense foi o que tivemos que fazer, isto é 

identificar o público que consume o audiovisual paraense. Com isso, entender que 

quem não consome este mercado consome o que vem de fora, seja de outros 

estados ou outros países, como por exemplo, o próprio mercado audiovisual 

paraense, que é constituído de produção (na sua grande maioria com 

representação regional) e salas de cinema, que exibem filmes nacionais e 

estrangeiros, roteirizados dentro de uma cultura global, que logo são identificados 

e/ou representados pelo público que o consumir, ou seja, a mensagem é 

imediatamente absorvido, devido haver conhecimento e identificação com tal 

cultura.  

Esta cultural global foi possibilitada devido à massificação da mídia, ou 

seja, a possibilidade de comunicação global devido os meios de comunicação de 

massa.  

 

“Os meios de comunicação são importantes construtores de 
realidade e das identidades e, mesmo tendo contribuído 
historicamente para a difusão de uma cultura global homogênea, têm 
também desempenhado papel na difusão de identidades plurais, 
híbridas, e até contribuído para a consolidação ou resistência dessas 
culturas e identidades.” (FELIPPI apud DIAS e RONSINI, 2008: 93). 

 

Porém, mesmo não se consumindo tantos produtos e serviços locais, não 

significam que estejam fora da nossa identidade cultural, já que, “a identidade 
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plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2003), 

e entender isso vai além de conceitos, já que a cultura global já citada é totalmente 

híbrida, presente no mundo todo, fazendo interferências em culturas, miscigenando 

identidades que, absorvem e adaptam culturas para melhor atender a necessidade 

de uma região.  

Por fim, a identidade do audiovisual do estado do Pará vai além do 

consumir e produzir roteiros com características paraenses (uma vez que há 

miscigenações culturais), mas também é o consumir filmes, séries, videoclipes, 

curtas e animações estrangeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

05. MERCADO AUDIOVISUAL  

O audiovisual está presente em nosso cotidiano, ao acordar e no decorrer 

do dia, sempre produzimos ou assistimos vídeos em algum meio de comunicação, 

exemplo disso é quando vamos ao cinema, assistimos vídeos no celular, 

computadores ou quando assistimos à televisão. Uma ferramenta criada e 

explorada para evolução da tecnologia, maior interação com o público e a 

possibilidade do surgimento de diversos meios de comunicação que surgiram 

desde que a explosão do cinema com áudio, a era do áudio e vídeo projetados 

simultaneamente.  

O ano de 1927 se cita como o marco do início da história da produção 

audiovisual, neste ano, a Warner Bross produziu o primeiro filme com som e 

imagem sincronizados, ‘The Jazz Singer’, de Alan Crosland, segundo Chion (1994).  

Com a expansão e aprimoramento técnico do audiovisual, hoje a produção, 

veiculação e discussão de vídeos aliadas ao acesso à tecnologia ganhou espaço 

no mercado. O que muitos não sabem é que o Pará, mais precisamente Belém e 

região metropolitana, possui também uma rica e diversificada produção 

audiovisual, seguindo categorias (como filmes de média e longa metragem, curtas 

metragens e suas diversas subdivisões, videoclipes, videoartes, canais de 

YouTube, virais de redes sociais etc.), perfis e públicos diferentes, que poderiam 

ser mais estimulados a um consumo e produção maior.  

No entanto, a trajetória do audiovisual no estado paraense não começou 

recentemente. Segundo o site Cine Pará, o cinema chegou a Belém no começo do 

século XX, em um dos estágios mais significativos da história do estado do Pará, 

precisamente no ano de 1911. Neste período, Belém já contava com vários 

estabelecimentos que exibiam filmes, como o “Bar Paraense”, uma casa de shows, 

“cinema Nazareth”, destinado exclusivamente para a exibição de filmes, “Bar 

Americano” que ficava na Batista Campos e o “Cinema Rio Branco”. Havia ainda o 

cinema “Ouvidor” que começou a exibir filmes no Teatro da Paz.  

Em 1912 nasce o “Cine Olympia”, que chegou a Belém na época em que 

se vivia o final do Ciclo da Borracha, quando a capital se tornava uma cidade 

modelo da França, com casarões e ruas largas. O audiovisual chegou junto com 

todas as novidades da época. A Belle Époque permitiu que a cidade desenvolvesse 

a mesma fisionomia e estrutura urbana que a conferiu o status de metrópole.  
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Estes são os primórdios do audiovisual em Belém. Depois do Cine Olympia 

surgiu outros cinemas comerciais como o Cine Ópera, em 1960, e o Líbero 

Luxardo, em 1986 – os três cinemas mais antigos da cidade que ainda estão em 

atividade. Estes três cinemas são considerados hoje “cinemas de rua”, em especial 

o Cine Olympia, que é considerado hoje Patrimônio Histórico e Cultural da cidade.  

Ramiro Quaresma afirma em sua dissertação O Site 

Cinematecaparaense.Org e a Preservação Virtual do Patrimônio Audiovisual: Uma 

Cartografia de Vivências Cinematográficas que 

 

“Até 1960 Belém tem uma história da cinematografia ligada quase 
que exclusivamente à exibição. Logo o principal trabalho criativo em 
prol do cinema surgido por aqui foi à crítica cinematográfica que se 
fortalece nos anos de 1950 com os cineclubes voltados às 
exibições de filmes fora do circuito comercial” (QUARESMA, 2015. 
P. 35). 

 

Na mesma década da inauguração do Cine Ópera, também se começa a 

produção paraense de filmes, mais precisamente no ano de 1962, com o filme 

Brinquedo Perdido (1962), de Pedro Veriano, e em seguida o filme Vila da Barca 

(1964) de Renato Tapajós. 

Com os anos, a tecnologia trouxe a capital os Shoppings Centers, como o 

primeiro, O Shopping Iguatemi, que chegou a Belém no ano de 1994, sendo hoje o 

atual Pátio Belém. Com a chegada dos shoppings, outros cinemas comerciais 

vieram com eles, que são hoje os cinemas Moviecom, Cinépolis e o UCI que estão 

divididos em cinco shoppings em Belém, também têm em Santarém: Cinemas Cine 

laser, Cinesystem, Marabá: Moviecom, Itaituba: Itacine. 

Com a expansão tecnológica e o acesso a ela, cada vez mais se viam 

produções caseiras, feitas pelos próprios paraenses. Com câmeras em mãos e 

muita criatividade, estas produções ganharam espaço e público, tanto na internet 

como em projetos e amostras.Podemos afirmar que a tecnologia foi a grande 

responsável pelo crescimento da produção de audiovisual no estado, porque esse 

crescimento não dependia somente da ideia, preferencialmente fatores que 

contribuíssem para a execução dela.  

Com o tempo, essa força de produções audiovisuais foi tanta, que ganhou 

espaço no mercado do Pará, graças à tecnologia e a internet. As duas são grandes 

influenciadoras dessa expansão, tanto de recurso como divulgadoras e também 
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auxiliadoras da criatividade (segundo pesquisa que afirma que as tecnologias nos 

tornam mais criativos), isso é consequência da Era da Web 2.0, que indica uma 

nova versão da internet, novos rumos para a grande rede. O objetivo da era Web 

2.0 é fornecer mais compartilhamento de informações e colaboração entre eles, 

fazendo com que esses navegantes tomem parte nesta revolução; iniciada em 

1990, que trouxe a “segunda geração de serviços da rede, caracterizada por 

ampliar as formas de produção e compartilhamento de informações online” 

(PRIMO, 2007: p. 01). Surge assim outra geração, a qual se relaciona mais 

intensamente com o produto/serviço: 

 

“O desenvolvimento da Web 2.0 acarreta não somente 
modificações em estruturas da Web, mas também no modo como 
as pessoas se relacionam com os conteúdos da rede e entre si. 
Relações preestabelecidas como “emissores” e “receptores” ainda 
existem, mas tornam-se cada vez mais fluidas: os serviços da Web 
2.0 tornam possível a construção de conhecimentos e ferramentas 
conjuntas.” (SANTOS, OLIVEIRA, MAIA. 2010, p. 03) 

 

 Toda a história da inserção e disseminação do audiovisual no estado do 

Pará foi que nos motivou a dar início e seguimento à pesquisa. Há apenas 

divulgações individuais de cada nicho, nosso blog é para promover todos os tipos 

de conteúdos audiovisuais em uma única plataforma.  Não possui uma organização 

deste mercado, essa falta de organização foi gerada pelo pouco (ou o quase nulo) 

incentivo do estado à cultura audiovisual, o que desencadeia em pouca promoção 

e baixa procura de usuário, tornando-se um ciclo sem fim.  

Em matéria do dia 20 de dezembro do ano de 2015 publicada no jornal 

Diário do Pará, com o título Pesquisa do IBGE reflete falta de apoio à cultura, a 

repórter Laís Azevedo compara dados do estado do Pará com os demais estados 

do país com relação ao investimento cultural. No ano passado, 24 das 27 unidades 

da Federação e 6% dos 5.570 municípios brasileiros apoiaram a produção de 1.849 

filmes, com destaque para Rio Grande do Sul, com 60 filmes, Pernambuco, com 

54, e São Paulo, com 42 filmes3. 

Diante destes dados, bem contrários ao do cenário paraense, o 

entrevistado na matéria, Marcos Moura, afirma que “fazer cinema no Pará é quase 

                                                 
3 Ver mais em: http://www.diarioonline.com.br/entretenimento/cultura/noticia-353935-.html. Publicado 
em 20/12/2015. 

http://www.diarioonline.com.br/entretenimento/cultura/noticia-353935-.html
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missão impossível”. Nesse caminho das contradições está o fato de que é 

perceptível que a realidade parece distante desta pesquisa para quem tenta viver 

de cinema em Belém. O incentivo ao consumo e produção parte muito das vezes 

dos órgãos privados ou de ensino (sejam eles público ou privado), como o incentivo 

das faculdades e universidades aos alunos das instituições, o cinema foi um 

grande difusor da cultura, fazendo parte da história e cultura e identidade do 

estado. Porém, mesmo não se consumindo produtos e serviços locais, não 

significam que estejam fora da nossa identidade cultural, já que “nossas 

identidades estão estreitamente ligadas” a outras, pois “os lugares permanecem 

fixos; é neles que temos raízes. Entretanto, o espaço pode ser cruzado num piscar 

de olhos” (HALL, 2003). 

Com a pesquisa pudemos verificar que há uma disputa entre as atividades 

das mesmas categorias, por público e reconhecimento na área, em especial 

festivais e cinemas comerciais. Essa concorrência, no entanto, atrapalha para um 

desenvolvimento maior das categorias, especialmente as de festivais universitários, 

porque cada faculdade e universidade são independentes, não se aliam e nem 

entram em acordo, promovendo às vezes festivais no mesmo mês, gerando 

dificuldades dos estudantes a se inscreverem e participarem de todas. 

Através da pesquisa mensuramos o total de 49 projetos de audiovisual no 

estado, divididos por 11 fragmentos. É evidente a quantidade de formatos que o 

audiovisual possui e é possível investir ainda mais nesse formato de interação; 

trabalhar com audiovisual é um caminho promissor que movimenta a cultura e 

exposição de sua arte e pensamento. 
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05.1. DIVERSIDADE DO AUDIOVISUAL PARAENSE 

Para observar o mercado realizamos uma pesquisa exploratória em sites, 

redes sociais como Facebook, Instagram e também por indicações, através desta, 

montamos uma vasta lista de conteúdo de audiovisual em nossa região que 

seguem categorias. São elas: Cinemas Comerciais, Cinemas “De Rua”, 

Cineclubes, Circuito Alternativo, Festivais Estudantis/ Universitários, Festivais, 

Mostras, Produtoras, Sites/ Outras iniciativas, Cursos e Canais do Youtube. 

Através da pesquisa mensuramos o total de: 49 projetos de audiovisual no estado, 

divididos por 11 categorias:  

 

05.1.1. CINEMAS COMERCIAIS  

Cinemas comerciais são cinemas que apostam na lucratividade e exibem 

lançamentos cinematográficos com sessões públicas com cobrança de ingresso. 

 

- Cinépolis:  

O Cinépolis Boulevard e Parque Shopping são cinemas comerciais que 

visam fins lucrativos na divulgação de novos filmes do mercado cinematográfico. 

Exibindo filmes com todas as classificações etárias, de vários gêneros.  

É a quarta maior operadora do mundo fundada em 1947, sua cede fica em 

Morélia no México. Site do cinema: http://www.cinepolis.com.br/. Link página no 

facebook: https://www.facebook.com/CinepolisBrasil/  

 

- UCI:  

Localizado no shopping Bosque Grão Pará, está há 18 anos no Brasil, e a 

rede possui o maior complexo de cinemas no país, está sempre em busca do que 

há de mais inovador para o público em tecnologias. Em 2001 inaugurou as 

primeiras salas digitais do Brasil. No fim de 2010, após acordo fechado com a 

Sony, passou a exibir filmes com a tecnologia 4k. site do cinema: 

https://www.ucicinemas.com.br. Página do UCI no facebook: 

https://www.facebook.com/UCICinemas.  

 

- Moviecom:  

https://www.facebook.com/CinepolisBrasil/
https://www.ucicinemas.com.br/
https://www.facebook.com/UCICinemas


26 

 

 

Fundado em 1968 por Ronaldo Fagundes Passos exibindo produções 

cinematográficas, está presente em 18 cidades, em Belém o cinema funciona no 

shopping Castanheira e Pátio Belém. O Moviecom é um cinema comercial voltado 

lucratividade. Atualmente a empresa prioriza filmes dublados e retira 

progressivamente os filmes legendados de exibição, está atitude foi pensada 

através de pesquisas realizada pelo IBOPE que afirma que o público prefere cópias 

dubladas. Site do cinema: http://moviecom.com.br/escolha/. Página do Moviecom 

no Facebook: https://www.facebook.com/moviecomcinemas/  

 

05.1.2.  CINEMAS “DE RUA” 

Os cinemas de rua são os primeiros cinemas que chegaram a capital 

paraense no início do século XX, trazendo a tecnologia cinematográfica para o 

público de elite que vivia na cidade. Hoje, asseguram diversidade à cultura 

cinematográfica, são cinemas independentes. 

 

- Olympia: 

Considerado o cinema mais antigo do país que está em funcionamento, 

localizado na cidade de Belém, fundado no dia 24 de abril de 1912 pelos 

empresários Carlos Teixeira e Antônio Martins, donos do grande hotel e do Palace 

Teatro. A ideia era que o cinema fosse um ponto chique para atrair os 

frequentadores do Teatro da Paz e do público do Hotel. 

Com o passar do tempo o cinema passou por crises financeiras, correndo o 

risco de ser totalmente fechado até 2006, visto que essa é uma questão que 

acontece em todo país. Em 2006 a prefeitura resolveu atender ao apelo da 

sociedade que compareceu em massa na sessão de despedida, assinando o 

contrato pra mantê-la por três anos como espaço cultural.  

Atualmente o cinema está em funcionamento exibindo clássicos, e abrindo 

espaço para eventos culturais, funcionando de terça a domingo, sempre às 18h. 

blog do Olympia: http://espacomunicipalcineolympia.blogspot.com/. Olympia no 

facebook: https://www.facebook.com/CineOlympiaOficial 

 

- Cine Sesc:  

http://moviecom.com.br/escolha/
https://www.facebook.com/moviecomcinemas/
https://www.facebook.com/CineOlympiaOficial
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O Cinema no Sesc acontece por intermédio das inúmeras exibições, 

oficinas, festivais e mostras sobre as mais diferentes linguagens audiovisuais. O 

Sesc promove mostras, festivas e exibições de filmes com meta de multiplicar a 

cultura audiovisual dos brasileiros. No Pará, o Sesc possui sala de cinema e 

promove exibições de obras que não estão no circuito comercial. O projeto 

CineSesc é o principal difusor da sétima arte nas unidades. Em seu acervo é 

possível encontrar filmes nacionais e internacionais, grandes obras da história do 

cinema, curtas metragens e até mesmo filmes infantis. Seu objetivo é levar o 

cinema a todos os cantos do Brasil, para todos os públicos. O Sesc compreende a 

importância da área e de seus produtos como objetos de descoberta que são 

capazes de grandes públicos. Por isso, permite que grandes obras 

cinematográficas cheguem ao público de menor renda, permitindo vivências 

múltiplas e estimulando o imaginário da sociedade contemporânea. Link do site: 

http://www.sesc-pa.com.br. Página no facebook: 

https://www.facebook.com/cinesescboulevard/.  

 

- Cine Ópera: 

Com 50 anos de existência conhecido como “O bonzão bonitão”, o cinema 

foi planejado em 1960 através do fundador que veio de Santarém, e com o tempo o 

público lotou o cinema, que também passou a ser a maior concorrência do 

Olympia. 

Atualmente o cinema está menos visitado e mesmo com tantas dificuldades 

financeiros, o Opera continua oferecendo como cinema comercial de Belém filmes 

eróticos. Cine Ópera nas redes sociais: https://www.facebook.com/pages/Cine-

Opera/.  

 

05.1.3. CINECLUBES 

São estímulos sem fins lucrativos que incentivam a crítica de cinema. Tal 

incentivo que foi iniciado na década de 60 com a Associação de Críticos de Cinema 

no Pará, sendo a associação de Críticos mais duradouro do Brasil. 

 

“Os cineclubes formariam uma cultura de espectadores de cinema, 
interessados na apreciação de filmes que se diferenciavam da 
proposta e da fórmula consagrada do cinema anterior 
(melodramático, com narrativas e linguagens repetitivas) que se 

http://www.sesc-pa.com.br/
https://www.facebook.com/cinesescboulevard/
https://www.facebook.com/pages/Cine-Opera/
https://www.facebook.com/pages/Cine-Opera/
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transformaria – confirmando a trajetória da produção artística que 
se influencia pelo modelo anterior – em cultura de produção durante 
as décadas de 1960, 1970, 1980. Não que os cineclubes fossem os 
únicos responsáveis por esse florescer da cultura cinematográfica 
em Belém. É que essas entidades se tornariam centros de 
irradiação cultural, com diferenciação do cinema comercial – que 
também apresentava os chamados clássicos – por proporcionarem 
o espaço de uma exibição intimista, o debate e a realização de 
cursos.” (OLIVEIRA, 2004. P. 63) 

 

Na cidade de Belém encontramos ao menos sete cineclubes que 

constroem e estimulam pensadores sobre a sétima arte, atraindo o público a 

prestigiar conteúdos cinematográficos nacionais e internacionais na nossa capital. 

São estes:  

 

- Cineclube LUMIERE (Unama):  

Esse cineclube começou no dia 06 de abril de 2011 na faculdade Unama. 

Onde os interessados podem compartilhar o que pensam sobre uma obra, e em 

cada reunião eles discutem sobre um filme, além do club exibir obras 

constantemente, incentivando o interesse em projetos cinematográficos nos alunos. 

Página do Lumiere no facebook: 

https://www.facebook.com/cineclubelumiere.unama. 

 

- Cineclube Etdufpa: 

O Cineclube ETDUFPA é um projeto de extensão da Escola de Teatro e 

Dança da UFPA, coordenado pelo Prof. Ramiro Quaresma com a colaboração dos 

Professores Paulo de Tarso e Jorge Torres. Oficina, debate, exibição de obras é a 

forma que o cineclube desenvolve a atividade, através de reuniões, eles também 

desenvolvem projetos audiovisuais incentivando diretamente o público. O cineclube 

também visa outras mídias que envolvem a arte. As reuniões acontecem no 

período de dois em dois meses. Link da página do TDUFPA: 

https://www.facebook.com/cineclubeetdufpa/. 

 

- Cineclube Museologia UFPA: 

O Centro Acadêmico de Museologia da UFPA é a instância de 

representação, organização e articulação dos estudantes de Museologia.  O projeto 

não possui página ou grupo no Facebook. A divulgação das programações fica por 

https://www.facebook.com/cineclubelumiere.unama
https://www.facebook.com/cineclubeetdufpa/
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conta de páginas como Ocupa Ateliê – UFPA 

(https://www.facebook.com/OcupaAtelieUFPA/), que faz postagens em períodos 

esporádicos. A última publicação foi em julho deste ano, e a antepenúltima foi em 

dezembro de 2016. E também pela página Museologia UFPA (link: 

https://www.facebook.com/museologia.ufpa/), que faz publicações contínuas sobre 

programações de museologia. 

  

- Cineclube Silvino Santos: 

O CineClube Silvino Santos é um projeto de Extensão do Curso de 

Bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará. O mesmo 

possui uma página no facebook (Link: 

https://www.facebook.com/pg/cineclubesilvinosantos/), e sua última postagem foi 

em julho deste ano. 

 

- CineClube (Uepa): 

O Programa Cineclube UEPA - Prof. Valmir Bispo surgiu com a proposta de 

utilizar o cinema como recurso pedagógico, empregando-o como ferramenta em 

debates de questões sociopolíticas e nas artes. 

Visto como uma forma de estímulo à aprendizagem a realização do 

Cineclube pretende suscitar o debate da estrutura geral do cinema e o que ele 

representa, fomentando assim o ensino dos alunos de arte, demonstrando a 

importância do cinema na relação ensino-aprendizagem, expondo a relação do 

cinema como ciência e a arte cinematográfica tanto na capital como 

nos Campus da interiorização da UEPA. Link: 

http://paginas.uepa.br/proex/index.php/programa-cine-clube-uepa  

 

- Tela Crítica UFPA (campus Belém): 

O Tela Crítica é um projeto de extensão, vinculado ao Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas, que visa discutir as relações do mundo do trabalho através 

do cinema. Através de produções fílmicas o projeto induz ao debate e a discussão 

de temas como: precarização, proletarização, alienação do trabalho entre outros, 

despertando no participante uma consciência critica sobre o mundo do trabalho. 

 

https://www.facebook.com/museologia.ufpa/
http://paginas.uepa.br/proex/index.php/programa-cine-clube-uepa
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05.1.4. CIRCUITO ALTERNATIVO 

São instituições (que não estão ligadas diretamente ao mercado 

audiovisual) que cedem seus espaços para exibição de filmes e curtas, e também 

para discussão dos mesmos. Essas instituições podem ser de escolas, espaços 

públicos, entre outros. 

 

- Cine Estação das Docas: 

É um circuito de filmes alternativos e documentários, com exibição de som 

e qualidade digital. A curadoria é feita por produtores especialistas na área que traz 

filmes com assinatura de diretores jovens, consagrados, polêmicos e premiados 

nos principais festivais de cinema do mundo. Como Berlim, Gramado, Sundance, 

entre outros. Abrindo também para produções brasileiras, com intuito de reunir 

títulos inéditos produzidos no país. Realizado pelo “Os Pará 2000” e Governo do 

Estado. 

 

- Cine CCBEU:  

Espaço de exibição de grandes obras da cinematografia mundial e fórum 

regular de debates sobre arte, cultura e cinema. Uma parceria entre centro cultural 

Brasil-Estados Unidos e associação Paraense de jovens críticos de cinema 

(APJCC). A exibição acontece quinzenalmente às quintas feiras ás 18h30min. 

 

- Cine Líbero Luxado: 

Sala de projeção vinculada à Fundação Cultural do Estado do Pará foi 

criado em 1986 tem como ação estratégica principal, promover a difusão do cinema 

por meio da exibição de produções nacionais e estrangeiras, desenvolvendo 

políticas de circulação e acesso aos bens culturais de ordem audiovisual em 

Belém. 

 

05.1.5. FESTIVAIS ESTUDANTIS/ UNIVERSITÁRIOS 

São programações realizadas por universidades que exibem conteúdos 

audiovisuais em categorias, feito por alunos, incentivando a produção e estímulos a 

novos trabalhos através de premiação. No nosso estado encontramos cinco 

festivais, são estes: 
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- Festival Equipe: 

Este festival é um projeto do colégio Equipe, que acontece anualmente em 

novembro e já está na sua oitava edição, além de haver edições em outros 

municípios, como Canaã dos Carajás. Seu objetivo está relacionado com qualquer 

tipo de apresentação artística. 

 

- Curta Caboclo (IFPA): 

Apresenta curtas metragens de festivais de audiovisual de Belém para 

alunos e organiza também seu próprio festival. Curta Caboclo é uma proposta de 

projeto de integralização do Curso Técnico em Eventos da Coordenação de 

Turismo Hospitalidade e Lazer, que visa preparar os alunos na elaboração, 

organização e execução de um evento, os capacitando melhor para o mercado de 

trabalho. É um festival de mídias audiovisuais, que vem buscar fazer a interação 

dos profissionais da área do audiovisual como o meio público e escolar, além de 

ser um incentivo a mais para esses profissionais que tem pouco, ou quase nenhum 

apoio de instituições públicas e privadas. O festival vem com a proposta de 

incentivá-los a produzir, divulgando assim seus trabalhos na cidade, no Estado e, 

sobretudo no País. Possui um blog: http://curtacaboclo.blogspot.com.br/. 

 

- Fusca: 

Festival Universitário De Criação Audiovisual é uma ação cultural e 

acadêmica inicialmente promovido pela faculdade Estácio do Pará (FAP) e 

realizado pelo curso e Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade) e hoje é 

organizado e promovido pelos professores da instituição. A finalidade geral é 

revelar, estimular e divulgar as obras audiovisuais inéditas produzidas por 

estudantes universitários do estado do Pará. 

 

- Osga: 

Festival de Vídeos Universitários da Unama, criado em 2005 com a 

finalidade de progredir o conhecimento em edição não linear de áudio e vídeos 

para alunos a partir do terceiro semestre de publicidade e propaganda da Unama 

http://curtacaboclo.blogspot.com.br/
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seu nome é uma brincadeira com um dos maiores festivais do mundo o Osca e 

simboliza a maior premiação de vídeos universitários da Amazônia. 

O festival tem as categorias: curta metragem, documentários, animações e 

até filmes usando técnicas stop motion. Em 2009 o festival sofreu algumas 

modificações e foram abertos para outras habilitações com jornalismo que agora 

participa com vídeos produzidos durante o curso, reportagens de documentários, 

todos colocados em categorias especificas. 

 

- Festival Toró:  

É voltado para a produção de audiovisual de estudantes universitários e 

alunos de escolas de cinema e de audiovisual. Tem como intenção difundir obras 

audiovisuais realizadas no meio acadêmico do país, permitindo acompanhar o que 

vem sendo produzido atualmente. As categorias são: Documentário, ficção, 

experimental, animação, videoclipe, videodança e web filmes, e acontece no SESC 

Boullevard, o festival é realizado pelo núcleo de produção audiovisual (NUPA), 

projeto de extensão criado em 2011 no âmbito do curso de cinema e audiovisual da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) em parceria com o SESC Boullevard. 

 

- Festival Etnográfico do Pará: 

Foi criado pela Visagem, Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual e da 

Imagem, seu objetivo é difundir, fomentar e premiar produções audiovisuais 

baseada na área da sociologia e antropologia, além de promover o diálogo entre 

produtores e pesquisadores que se interessem pela temática, em 2017 ano o 

festival esteve na sua primeira edição em novembro no Sesc Boulevard com 

mostras competitivas, minicursos e oficinas.  

 

05.1.6.  FESTIVAIS 

Os festivais são programações que exibem conteúdos audiovisuais em 

categorias como curtas, animação, videoclipes e outros, feito por alunos e 

profissionais das áreas a fins, a maioria são competitivas, incentivando a produção 

e estímulos a novas produções, encontramos três festivais em nossa região: 

 

- FAB: 



33 

 

 

Festival Audiovisual de Belém foi criado em 2013 pelo é uma promoção do 

CLIC, empreendimento sociocultural especializado na promoção, organização e 

produção de cursos livres e eventos acadêmicos e culturais em Belém do Pará. 

Divididas em cinco categorias: Curtas metragens, videoclipes, videoarte e vídeo 

experimental, vídeo minuto, e critica de audiovisual. O evento ocorreu por 4 anos 

no Cinema Olympia, porém em 2017 não foi realizado. A proposta do evento é 

incentivar a produção técnica e conceitual em tal área (categorias) e visa criar/se 

constituir em ponto de encontro em que público e produtores de audiovisual 

possam dialogar e trocar experiências. Em 2016 por conta do aniversário de Belém 

nos 400 anos da cidade o FAB promoveu a amostra Belém-Pará-Brasil que levou 

as obras audiovisuais para cidade fora do estado. 

 

- Ficca (Bragança): 

 Festival Internacional de Cinema do Caeté tem por finalidade refletir 

sobre a lógica do mercado audiovisual, enraizar a arte cinematográfica no cotidiano 

das comunidades locais, conquistar um novo tipo de público para o cinema, 

potenciar a liberdade criativa, e estimular o surgimento de novos realizadores, a 

partir de ateliers em escolas públicas, associações comunitárias, comunidades 

tradicionais, e quilombolas. 

Festival Internacional de Cinema do Caeté poderá programar solenidades 

como premiações, mostras competitivas de filmes de curtas, médias e longas 

metragens, mostras paralelas, rodas de conversas, minicursos, lançamentos de 

livros, catálogos, DVDs. 

 

- Curta Carajás: 

Festival de Cinema de Parauapebas são mostra Competitiva de Curtas e 

Mostra de Documentários Amazônicos. Seu último festival (7°exibição) aconteceu 

em 2015 na praça do bairro Habitar Feliz em Parauapebas Pará. 

 

05.1.7. MOSTRAS 

Eventos para exibição de projetos audiovisuais em várias categorias como 

documentário, curta-metragem, longa, contendo outras atividades como bate-

papos, workshops que somam na programação. 
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- Mostra Curta Pará: 

É uma mostra de Cinema, de filmes curta-metragem, que tem como 

objetivo oferecer ao público acesso ao panorama do que está sendo produzido no 

Pará e nacionalmente. A II Mostra Curta Pará foi realizada de 05 a 08 de julho de 

2016, no Cine Olympia, em Belém/Pará. E contou com as Mostras Competitivas 

Nacionais e Regionais. A Mostra não tem fins comerciais e lucrativos. O evento é 

gratuito, desde sua inscrição às exibições, que serão abertas a comunidade em 

geral. O Curta Pará possui um site que é bem organizado quanto à programação 

(Link do site: http://curtapara.com; página no facebook: 

https://www.facebook.com/Curta-Par%C3%A1-366588896830062/). 

 

- Mostra de Cinema da Amazônia: 

É um evento itinerante que utiliza o cinema como ferramenta de 

intercâmbio cultural entre a Amazônia e o mundo. Em 2016 apresentou em Belém 

e em oito cidades do interior paraense circuito de filmes da Amazônia internacional, 

roda de conversas, bate-papos, workshops e a ocupação de várias salas de 

cinema da cidade e praças com 14 longas e 10 curtas metragens. Seu site (Link: 

http://www.mostradecinemadaamazonia.com/) é bem organizado e de fácil acesso 

e entendimento. 

 

05.1.8. PRODUTORAS 

Espaços que produzem audiovisual como videoclipes, documentários, 

comerciais etc. Em nosso estado temos quatro produtoras que utilizam o 

audiovisual para construir conteúdos para seus clientes, como um exemplo de 

incentivo em produção. 

 

- Clarté: 

É composta por oito pessoas: A Clarté tem como principal foco: Foto e 

videojornalismo, moda, do tradicional e do próprio cinema. A empresa em 2016 foi 

premiada na Sede da Assembleia Paraense o Prêmio Diário de Publicidade foi 

premiado com o 1º e 2º lugar de “Melhor VT Institucional”, tendo ficado em 1º lugar 

o VT “Tecnologia Feita de Gente”, uma campanha desenvolvida para o Laboratório 



35 

 

 

Amaral Costa, feita pela Agência Ovelha Negra, e o 2º lugar ficaram com o VT 

“Tempo”, campanha feita pela Agência Phocus para o Banco da Amazônia. Link: 

http://clarteblog.com.br/. Link página do facebook: 

https://www.facebook.com/clartefotocinema/  

 

- Marahú: 

É uma produtora de conteúdo audiovisual que constrói seus conteúdos 

baseado em contar história. Sua localização é em Belém do Pará, mas realizam 

trabalhos em qualquer lugar do Brasil e até em exterior. O objetivo da Marahú vai 

até a história que possuem potencial narrativo e conteúdos para serem 

desenvolvidos em audiovisual. Link do site: http://www.marahu.com/. Página do 

facebook: https://www.facebook.com/marahufilmes/  

 

- Tv Platô: 

Platô é uma produtora de vídeo colaborativa. Atua na área de produção 

audiovisual, produção musical e estratégias de comunicação, além de produção de 

programas, filmes, séries, documentários, videoclipes musicais e WebComercial. 

Suas produções são em vídeo artístico/publicitário para pessoas, empresas e 

personalidades. Link do site: http://www.platovideo.com.br/. Página do facebook: 

https://www.facebook.com/tvplato/. 

 

- Visagem filmes: 

São especialistas em finalização, animação, motion grafics e computação 

gráfica. A produtora não apenas tem o intuito de fazer audiovisual em curtas, 

longas e documentários, mas também de levar a qualidade do cinema para os seus 

clientes. Link do site: http://www.visagemfilmes.com/. 

 

05.1.9. SITES/ OUTRAS INICIATIVAS 

Plataformas online de projetos que incentivam determinado assunto 

usando o audiovisual para a divulgação de algum determinado assunto. 

Encontramos quatro plataformas em site e blog. 

 

- Cinemateca Paraense: 

https://www.facebook.com/clartefotocinema/
https://www.facebook.com/marahufilmes/
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Objetivo é o cuidado com a pesquisa, catalogação, preservação e difusão 

do patrimônio do audiovisual do Pará, acervos audiovisuais e a história do cinema 

e é guardiã das obras cinematográficas para que permaneça viva até as futuras 

gerações. É reconhecida na América Latina com seus 60 anos de existência, se 

preocupando em guardar o cinema brasileiro desde 1920. No Pará o projeto 

acontece desde 1960, cujas obras estão no acervo do museu da Imagem e do Som 

do Pará. Além da preservação, há também a preocupação com a produção, 

direção e idealizadores. O Cinemateca Paraense trabalha com o ciberespaço, 

promovendo a divulgação em maior escala, não possui fins lucrativos e são 

independentes.  

 

- Cinéfilos de Belém:  

Uma página no facebook que tem como objetivo divulgar e promover as 

programações cinematográficas do circuito alternativo e comercial de Belém-PA. 

Link: https://www.facebook.com/pg/cinefilosbelem/about/ 

 

- Tela firme:  

Projeto de produção audiovisual desenvolvido no bairro da Terra Firme 

Belém.  Com apenas um ano de existência, a tela firme tenta refletir o povo e o 

lugar para construir significados para seu território.  

É um coletivo de comunicação popular formado predominantemente por 

jovens que através do audiovisual mostra a beleza da preferiria, e cobra políticas 

públicas que ofertem serviços necessários para dignidade de vida de sua 

população.  O Tela Firme funciona normalmente e suas publicações nas redes 

sociais são constantes, dependendo do conteúdo que possuem.  

 

- Cine Utopia: 

É um projeto que da assistência a crianças trabalhando com o audiovisual, 

livro, gibi e livro infantil,  realizado por alunos da UFPA, as crianças podem 

participar gratuitamente das exibições, porém não funcionam diariamente. É uma 

página sobre o universo de cinema e audiovisual em geral que divulga dados, 

curiosidades, eventos, etc. na cidade e no mundo.  Sua última atualização na rede 

social Facebook (único meio de informação do cine Utopia) foi em agosto de 2017, 
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o que não é nada recomendado, pois os consumidores não saberão se está 

funcionando o cine. Página no facebook: https://www.facebook.com/cine.utopia. 

 

05.1.10. YOUTUBERS 

Youtubers são ‘usuários do site Youtube’ que gerenciam seus canais 

publicando vídeos para um determinado público, que entenda do assunto ou se 

identifique com o mesmo. Optamos por incluir este segmento de audiovisual em 

nossa pesquisa (e no blog) por ser um dos maiores incentivadores de produção 

audiovisual do estado e por propagar a cultura local, tendo hoje a visão, não mais 

de vídeos aleatórios e amadores, mas de planejamento de conteúdo, alcance de 

público, utilização de técnicas cinematográficas, roteiros e pesquisa.  

Os canais paraenses tornaram-se destaques nas mídias devido a grande 

influência que estes passaram a possuir, sendo também objetos de pesquisa de 

diversos artigos e discussões sobre como alcance de público, levando a considerar 

cultura, identificação social e linguagem, que se difundem não só entre o público-

alvo que moram no estado paraense, mas também rompe fronteiras através da 

internet.  Temos alguns representantes nessa área paraense, são eles: 

 

-The Rocha: Paródia, comentários, histórias e o dia a dia paraense é a proposta do 

canal paraense. Atualmente com 49.541 inscritos. 

 

-David Mafra: Este canal é para mostrar pegadinhas feitas por David Mafra e Cia 

em locais públicos, sempre pensando na criatividade e tirar boas risadas do público 

que assiste. 

 

-Boca de Tracajá: Canal de entretenimento paraense que usa como conteúdo a 

cultura paraense apresentada de forma cômica. O nome de 'boca de tracajá' vem 

de uma expressão paraense q significa 'alguém que fala muito'. 

 

-Ninguém Merece: Canal paraense de entretenimento com conteúdos variados da 

atualidade. 
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-Com Farinha: com 24.628 inscritos, o Com Farinha é um Canal de entretenimento 

que existe há um pouco mais de três anos, trabalhando seus vídeos com paródias 

e pastiches convertidos dentro da realidade cultural paraense. O Canal criou o 

festival de premiação “Farinha Vídeos Awards”, o primeiro festival de Youtube do 

país que premia os melhores canais e youtubers do Pará. 

 

-Platô Produções: O canal Platô é o canal da produtora de vídeos Platô Produções. 

Neste canal são subidos os vídeos produzidos, de diversos artistas paraenses e 

diversos projetos universitários, dentre outros. 

 

-Tia Paula: Canal paraense de temas aleatórios do dia a dia com tom humorístico. 

 

-Ponto Gil: Canal paraense de entretenimento que usa como conteúdo a cultura 

paraense, mais precisamente a cultura musical, abordando de forma cômica, 

fazendo brincadeiras com artistas da terra, homenagens e paródias. 

 

-Aplausos e Quiasmas: Canal paraense, criado por Isadora Lis, que fala sobre 

livros, filmes, músicas e cultura pop em geral. Com resenhas críticas e 

comparações em obras literárias. 

  

05.1.11. LOCAIS QUE OFERTAM CURSOS 

Espaços que oferece cursos e oficinas especializados a criação de projetos 

audiovisuais a qualquer pessoa. 

 

- Oficina de curtas: 

Em Belém fica localizado na Av. Gentil Bittencourt 2321, Projeto Oficina de 

Curtas, idealizado pelo Cineasta Cezar Moraes, visa trazer oficinas de audiovisual 

para jovens e adultos em todos os lugares do mundo. Produtos: Oficinas de 

Audiovisual (Roteiro, Direção, Fotografia e Montagem). Página no Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/Oficina-de-Curtas. 

 

- Curro Velho:  
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O Curro Velho foi restaurado e adaptado em 1991 para sediar um núcleo 

de formação e qualificação em educação não formal é voltado prioritariamente para 

um público de estudantes de escola pública, populações de baixa renda e 

comunidades tradicionais – quilombolas, indígenas, e ribeirinhas, alcança um 

atendimento médio de 12.500 pessoas/ano, dispondo de vários espaços, tais 

como: a Biblioteca “Carmen Souza”, a Praça da Beira, um teatro de arena e uma 

lojinha de produtos oriundos das oficinas. Mantém um ciclo de oficinas de iniciação 

em arte e ofício em diferentes linguagens – artes visuais, música, artes cênicas, e 

cursos de capacitação no Núcleo de Práticas de Ofício e Produção, possibilitando 

qualificar jovens e adultos para oportunidades de emprego e renda, fica localizado 

rua Prof. Nelson Ribeiro, 287 - Telégrafo, Belém – PA. Link do blog: 

http://www.fcp.pa.gov.br/espacos-culturais/oficinas-curro-velho. Página no 

facebook: https://www.facebook.com/currovelho. 

 

Trabalhar com audiovisual é um caminho promissor pra quem quer ter 

reconhecimento além de movimentos na cultura e exposição de sua arte e 

pensamento. É evidente a quantidade de formatos que o audiovisual no Pará 

possui e a possibilidade de investimento nesse formato de interação. 

É importante também destacarmos que tivemos dificuldades em realizar a 

pesquisa de todos os projetos audiovisuais no Pará, uma vez que muitas páginas, 

sites e blogs estão meses desatualizados, perdendo-se tempo na busca e 

encontrando poucas ou quase nenhuma informação sobre o cinema ou projeto. 

 

05.2 CONSUMIDORES DO AUDIOVISUAL: O PONTO DE PARTIDA 

Para identificarmos o público-alvo e diagnosticar uma amostra do consumo 

do audiovisual no Pará, entrevistamos 200 consumidores entre os dias 14 de maio 

e 05 de novembro usando um questionário online e off-line, de perfil semi-

estruturado, contendo 14 perguntas compostas por questionário e roteiro 

(perguntas fechadas e abertas, consequentemente). Após difundirmos o 

questionário pelas redes sociais, recorremos ao contato direto, visitando os 

cinemas e entrevistando diretamente os consumidores. Visitamos o cinema 

comercial Moviecom do Pátio Belém, no dia 19 de julho de 2017.  

https://www.facebook.com/currovelho


40 

 

 

Durante as entrevistas, a percepção que tivemos foi que quanto mais novo 

era o entrevistado, menos ele entendia do assunto, alguns até não sabiam o 

significado da palavra ‘audiovisual’. Decidimos então mudar de ambiente, saímos 

do cinema e fomos para o interior da livraria Leitura, onde conseguimos abordar 

mais pessoas do que no ambiente do Moviecom. Conseguimos entrevistar pessoas 

de várias faixas etárias, e para nossa surpresa, na livraria encontramos pessoas 

que consomem audiovisual paraense. O que mais chamou nossa atenção durante 

uma das entrevistas foi que uma entrevistada que consome este mercado 

paraense frisou que, de fato, é muito complicado saber quando está havendo 

eventos e festivais audiovisuais, e que alguns nem divulgam pra quem realmente 

gosta. Esse comentário só confirmou ainda mais o que havíamos constatado 

somente com a pesquisa exploratória.  

A resposta dela e a de mais 200 pessoas nos ajudaram a entender o perfil 

do público deste mercado. Para analisarmos melhor, separamos aqui três 

perguntas essenciais para definir a necessidade do público em ter o blog VemVer. 

 

 

Fonte: Captura dos resultados da pesquisa feita pelas autoras em 2017 

 

É perceptível que o público que consome audiovisual prefere 

programações de cinemas comerciais, e que o mesmo não tem o hábito de 

prestigiar outras atividades audiovisuais ou não possui conhecimento das 

programações em Belém. Saber o resultado desta primeira pergunta da pesquisa 

nos leva a entender que, mesmo não sendo tão procurado, os cinemas alternativos 
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ainda são opção de entretenimento. E, mesmo que a maioria frequente cinemas 

comerciais, não afeta de forma negativa o blog VemVer, pois nele estarão inseridos 

todos os cinemas comerciais, facilitando a busca de sessões para o usuário. 

 

 

Fonte: Captura dos resultados da pesquisa feito pelas autoras em 2017 

 

No gráfico acima, as cinco opções de respostas foram totalmente divididas, 

porém semanalmente ficou a frente com o total de 33,5% logo atrás de diariamente 

com 31% o hábito de pesquisar programações pelo consumidor é tanto 

semanalmente quanto diariamente, logo é verificado que o consumidor sabe das 

programações de cinema comercial, demonstrando interesse por audiovisual, o que 

sabemos que o levará então a visitar constantemente o blog. 
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Fonte: Captura dos resultados da pesquisa feito pelas autoras nós em 2017 

 

 Quando se fala em programações paraenses de audiovisual, a procura é 

baixa, ou seja, é raramente procurado. Concluímos que conteúdos paraenses não 

são conhecidos e a má divulgação e organização do mercado audiovisual no Pará 

dificultam o conhecimento de tais programações. Mais uma prova da necessidade 

do blog VemVer, já que ele ajudará o consumidor a encontrar outras atividades 

além do que ele já conhece. 

 O ponto de partida para a construção da ideia do blog e realização da 

pesquisa aqui apresentada é a facilidade de acesso a este por meio de diversas 

plataformas. Segundo Pesquisa feita pelo Portal Agência Brasil em 13 de 

novembro do ano de 2016, 58% da população brasileira usa a internet, o que 

equivale a 102 milhões de internautas4.  

A proporção é 5% superior à registrada no levantamento de 20145. Ou 

seja, o acesso à informação é bem mais acessível atualmente; e o que antes era 

só disponível pela web em computadores, hoje está disponível no celular, e com 

esta grande possibilidade de acesso e sendo estes os meios de inserção, se 

compartilham muitos vídeos, como minisséries, curtas, longas, videoclipes e 

documentários. Sem contar as produções caseiras de hoje dos canais do YouTube, 

                                                 
4 Ver mais em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-
que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet. Publicado em 13 de setembro de 2016. 
5 Ver mais em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-
que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet. Publicado em 13 de setembro de 2016. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet
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com conteúdos críticos, humorísticos, históricos, musicais e documentais da nossa 

região, que são acessados a todo tempo pelos usuários.  

Todo conteúdo acima não é apenas um trabalho demonstrativo para 

identificar os impasses que o audiovisual tem, nosso projeto é o blog VemVer, no 

qual vamos investir tempo e estratégias para desenvolvê-lo de acordo com a 

pesquisa apresentada. Apresentamos também ao decorrer do trabalho a campanha 

de lançamento do blog VemVer. 

Em entrevista ao diretor e idealizador do PRETAS (websérie paraense6 

campeã do Osga 2016 na categoria de melhor curta metragem, produzida pela 

Invisível Filmes), Lucas Moraga, que já participou de diversos festivais paraenses, 

nacionais e internacionais, nos apresentou quais as dificuldades que ele e sua 

equipe encontraram ao produzir a websérie, como conciliar tempo entre a equipe 

de trabalho e conseguir recursos financeiros para a produção de cenário, de 

figurino e transporte.  

Ele destacou que ‘fazer’ audiovisual no Pará ainda é difícil devido à falta de 

apoio e incentivo, no entanto Lucas vê os festivais paraenses como grandes 

incentivadores de iniciantes na carreira. “Eles nos fazem sentir essa vontade 

contínua de querer produzir e nunca parar”, finalizou ele. Lucas fez uma breve 

comparação dos festivais paraenses com os demais estados brasileiros. Na sua 

visão, a diferença é o nível de competição, enquanto nos demais estados a maioria 

dos festivais é voltada para profissionais da área, aqui no Pará a maioria ainda é de 

nível universitário. 

Apesar dessa falta de incentivo e apoio do estado, ele afirma que este 

mercado cresceu e mudou muito de dez anos para cá, e ao finalizar sua resposta 

ele completou: “espero que isso só aumente e incentive outros produtores a fazer o 

audiovisual daqui se fortalecer ainda mais”, afirmou Lucas. 

Perguntamos a ele como ele se informa dos festivais e das programações 

audiovisuais daqui, ele respondeu que basicamente se informa por grupos de 

WhatsApp e Facebook. Mais uma vez reforçando e demonstrando a necessidade 

da existência do VemVer. 

Entrevistamos também a co-organizadora do FAB, a publicitária, produtora 

audiovisual e pesquisadora Victória Costa, que nos contou como surgiu a idéia de 

                                                 
6 Assista em: https://www.youtube.com/watch?v=y9e0FhXPSFc. Publicado em 03 de dezembro de 
2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=y9e0FhXPSFc
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criar o festival e sua relação com o público. “O FAB surgiu de uma ida do Enderson 

a um festival fora do estado somado a um evento que foi feito organizado pelo 

CLIC, o "CLIC em Cena" (ocorrido em 2012), que acabou sinalizando a 

necessidade de um evento em Belém que não somente exibisse audiovisual, mas 

que também o discutisse, o colocasse em pauta. Então o Festival de Audiovisual 

de Belém foi criado, com essa novidade de mostrar e falar de audiovisual, além de 

contar com categorias diferenciadas, como vídeoarte, vídeo de bolso e crítica de 

audiovisual, por exemplo,” contou. 

Perguntamos a ela também quais as dificuldades que foram encontradas 

ao realizar o festival, em suma, ela afirmou que as maiores dificuldades foram 

financiamento e público, pois “nos dois primeiros anos o Festival contou com 

patrocínio do Banco da Amazônia, o que proporcionou uma infraestrutura melhor 

para o FAB, de modo geral, mas cuja falta não foi impeditivo para as demais 

edições. Já o público, por ser inconstante, precisa ser cativado e construído com 

certa frequência. Já tivemos sessões com o Cine Olympia lotado, assim como 

sessões com pouquíssimas pessoas”, continuou.  

Essa última afirmação da Victória nos faz refletir que, de fato, há poucas 

empresas que pensam em investir em patrocínio, devido também a crise 

econômica do país, e que cativar o público e conseguir ter grande visibilidade em 

divulgação (em qualquer mídia) também depende de financiamento, e o 

relacionamento com ele precisa ser contínuo. Nosso objetivo com o blog VemVer é 

divulgar todas essas iniciativas, buscando sempre aumento de público, aumento de 

inscritos e aumento de produção, ou seja, o crescimento do cenário audiovisual no 

estado em todas as suas divisões. 

Para Victória: “O cenário audiovisual paraense está se desenvolvendo há 

algum tempo. Em Carajás há um festival grande, em outros interiores há não 

somente exibições, como também filmagens que às vezes não chegam à capital, 

assim como o contrário. Já em Belém, com o curso de graduação, com 

especializações e com alguns editais e produções independentes que têm ocorrido, 

acredito que as pessoas estão começando a se profissionalizar, ganhar 

experiência, para consolidar o cenário de produção audiovisual local, de fato. Já 

que Belém já teve uma característica cineclubista, a exibição já foi seu forte, quem 

sabe agora caminhemos para um momento de fortalecimento da produção.” 
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Em nossa pesquisa mercadológica, pudemos notar como os festivais são 

“grandes engrenagens” no cenário do audiovisual. Observamos que eles são os 

grandes incentivadores de produção (e de concorrência), principalmente nas 

produções universitárias, nas quais os alunos encontram vocação e definem suas 

carreiras dentro dessa cadeia de produção, sendo roteiristas, produtores, 

cinegrafistas, etc. Tais produções ganham repercussão na mídia social, 

visibilidade, principalmente se publicado no YouTube. Ao participarem dos festivais, 

são avaliados, e essa avaliação permite que os produtores analisem suas peças de 

forma crítica, o que incentiva a fazer-se produções cada vez melhores, 

possibilitando até participação em festivais nacionais e internacionais, como no 

caso do Lucas Moraga. 

Assim como o Lucas Moraga, a Victória Costa tem acesso às informações 

e programações através da internet, por sites, blogs e páginas das iniciativas, 

empresas e projetos. Victória finaliza a entrevista dizendo como o cenário de 

festivais pode melhorar: “O público é o combustível do Festival. Precisamos ter 

para quem exibir. Desta forma, creio que instigar, criar a vontade nas pessoas de 

forma que se desloquem até o cinema para assistir obras novas, inéditas e de 

outros lugares, criar uma motivação, chamar a atenção. O que acho que também é 

resultado de vários estímulos, seja na escola, nas universidades, ou outros tipos de 

instituição, o incentivo para o consumo da cultura e, principalmente, a valorização 

da local é um desafio”, concluiu. 

Destacamos da sua última fala a seguinte frase: “Desta forma, creio que 

instigar, criar a vontade nas pessoas de forma que se desloquem até o cinema 

para assistir obras novas, inéditas e de outros lugares, criar uma motivação, 

chamar a atenção” – nesta frase encontramos um dos grandes objetivos do 

VemVer, que é instigar o consumo, o deslocamento do virtual às salas de exibição, 

aos festivais, aos cineclubes, aos cinemas de rua e alternativos. 

 

05.3. CONCORRÊNCIA (?) 

Com a pesquisa exploratória podemos observar que não possuímos 

concorrentes diretos, com mesmo seguimento e serviço que o nosso. Contudo, 

existem concorrentes indiretos, que ofertam serviços semelhantes ao que 
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planejamos para o blog, eles serão mais que concorrentes indiretos, podendo ser 

futuros parceiros do blog VemVer. São estes: 

 

05.3.1 Guiart: 

 O site apresenta agenda cultural de Belém/Notícias/Agendas/Vídeos. 

Todas as programações da cidade de Belém na Música, cinema, teatro, dança, 

artes visuais, literatura, festas e cursos e eventos. O audiovisual possui seu espaço 

apenas quando há programações na cidade de Belém como mostras, festivais, 

bate papo etc. 

Cinemas comerciais também estão presentes no site, sempre quando há 

exibição de algum projeto audiovisual, o site adiciona no seu cronograma de 

atividades da semana junto com outras atividades, e também encontramos 

conteúdos audiovisuais na coluna de cinema e programação do dia. Disponibiliza 

para seus consumidores conteúdos organizado e facilidade na hora da busca, seus 

conteúdos estão divididos em colunas e as programações da semana possui um 

espaço em destaque da mesma forma como queremos usar no blog VemVer. 

 

 

Imagem: Site Guiart. Fonte: http://www.guiart.com.br/ 

 

No espaço destinado ao cinema, encontramos uma aba com um calendário 

de exibições do cinema, além das matérias da programação há também trailer dos 

filmes em cartas, com horários, dias, local, valor dos ingressos. É possível também 

http://www.guiart.com.br/
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verificar na lateral direita do site os colaboradores e patrocinadores do site, uma 

ótima forma de anunciar. 

 

 

Imagem: Site Guiart. Fonte: http://www.guiart.com.br/ 

 

Seu logotipo é composto por duas cores, vermelho que estimula energia, 

incentiva ações e a confiança e o branco que trás neutralidade, calma e graça. O 

ícone é definido pela letra G de Guiart relembrando o nome do site. O Guiart possui 

WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook é através das redes sociais que o site 

interage com o público direcionando muitas vezes ele para o site oficial, na sua 

página Facebook, 11.000 pessoas curtem sua página. 

 

http://www.guiart.com.br/
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Imagem: Rede social Facebook e Instagram do site Guiart. 

Fontes: Facebook https://www.facebook.com/guiartbel/ e Instagram https://goo.gl/7iojbb 

 

05.3.2 Holofote Virtual 

Escrito e editado pela jornalista Luciana Medeiros, que desde os anos 1990 

atua na área do jornalismo e produção cultural, o blog holofote virtual tem sido 

espaço para entrevistas, divulgação de eventos e mostra de culturais. O blog 

Holofote Virtual surgiu em 2008, com o intuito de focar nas boas iniciativas na área 

de cultura, focando principalmente aos projetos ligados no Pará. Em suas 

publicações é possível verificar o incentivo não apenas divulgando para que vá 

assistir, mas também em participar diretamente das atividades. Não há muita 

facilidade para quem visita o blog Holofote Virtual, dado que as matérias não são 

divididas, a única forma de dinâmica no blog é rolar para baixo para encontrar seus 

conteúdos por extenso, assim o blog não se torna fácil de acessado. 

 

https://www.facebook.com/guiartbel/
https://goo.gl/7iojbb
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Imagem: Blog Holofote Virtual. Fonte: http://holofotevirtual.blogspot.com.br/ 

 

Sobre o audiovisual o blog anuncia as programações audiovisuais que vão 

acontecer no estado do Pará para que o público vá assistir, e também fala sobre 

matérias com acontecimentos e conquistas realizadas dentro do estado através do 

audiovisual.  

Seu Logotipo é simples acompanhado com um quadro pintado à mão 

mostrando o mercado de peixe no ver-o-peso, uma paisagem vista do rio para a 

cidade. A cor mais predominante são o azul que trás a sensação de relaxamento, 

confiança, contemplação e a ideia de aumentar a criatividade. Atualmente o 

Holofote Virtual possui 382 seguidores no seu blog e também utiliza algumas redes 

sociais para divulgar seu blog como: Instagram, Twitter e Facebook. No Facebook 

4.442 pessoas já curtiram sua página. O site Holofote virtual é um site de conteúdo 

cultural paraense, possui publicações constantemente. 

http://holofotevirtual.blogspot.com.br/
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Imagem: Redes sociais Facebook do Blog Holofote Virtual. 

Fonte: Facebook https://goo.gl/BCBCoL 

 

                                  

Imagem: Redes sociais Instagram do Blog Holofote Virtual. 

Fonte: Instagram https://goo.gl/yWqJVB 

 

- 05.3.3 Cinemateca Paraense  

Cinemateca Paraense é dedicada aos filmes realizadores e ao universo 

cinematográfico do cinema e do audiovisual do Pará com o intuito de pesquisar, 

catalogar e difundir filmes, imagens e informações relevantes para preservar a 

memória do patrimônio audiovisual, o autor do Blog Ramiro Quaresma, professor 

do Instituto de Ciências da Arte – UFPA. Curador independente/ pesquisador de 

artes visuais/arte mídia e cinema. Mestre em artes pelo PPGArtes-ICA-UFPA e 

https://goo.gl/BCBCoL


51 

 

 

formado em Comunicação Social – UNAMA. Idealizou os blogs Xumucuís e 

Cinemateca Paraense. 

O audiovisual é o conteúdo que faz o Cinemateca Paraense desenvolver o 

seu blog, porém só na parte de preservar as matérias já produzidas da nossa 

região, para que permaneçam vivas para as futuras gerações.  

O funcionamento do Blog é satisfatório, ao pesquisar pelos seus 

conteúdos, encontramos divisórias em tópico e subtópicos, um exemplo é o tópico 

de cinema, nele estão os subtópicos: Animação, Curta-metragem, Documentários, 

Longa-metragem, Séries, Videoartes, Videoclipes, Videodança, Webséries. 
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Imagem: Blog Cinemateca Paraense.  

Fonte: https://cinematecaparaense.wordpress.com/ 

 

Assim há facilidade ao procurar conteúdos no Cinemateca Paraense. O 

Cinemateca tinha publicações até o ano de 2016 uma vez por mês, em 2017 

tivemos apenas uma publicação até agora, como é um espaço para reunir 

conteúdos de preservação e por isso não é necessário atualizar diariamente. 

A logomarca do Cinemateca Paraense tem as cores preto e branco 

representando passado, antes e possui um ícone que relembra uma claquete. Na 

sua rede social o Facebook possui 1.800 curtidas em sua página uma fonte para 

conseguir seguidores para seu Blog. 

 

- 05.3.4 Revista Leal Moreira 

A revista Leal Moreira é um espaço que a construtora Leal Moreira usa 

para informa os seus leitores. Cultura, arte, tecnologia, novidades, lugares, 

gastronomia e decoração, é uma revista eletrônica e impressa á venda. O 

audiovisual faz parte do conteúdo cultural; encontrar os conteúdos da revista não é 

difícil, visto que possui opções para cada segmento, o formato do site é organizado 

e as matérias principais estão e em uma aba. 

 

https://cinematecaparaense.wordpress.com/
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Imagem: Site Leal Moreira. Fonte: http://www.lealmoreira.com.br/revista/ 

 

A última publicação sobre audiovisual foi no ano de 2016, isso demonstra 

falta de atualização do site, já que ele trabalha com o incentivo ao cliente de ir 

participar das programações culturais apenas de acordo com seu perfil. 

http://www.lealmoreira.com.br/revista/
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A Leal Moreira possui suas redes sociais com: Facebook 1,2 milhas de 

pessoas curtiram a página, Instagram 980 seguidores, 658 seguidores no Twitter e 

canal no Youtube 44 inscritos, todas as redes possui conteúdos culturais e sobre a 

empresa. 

 

 
Imagem: Youtube Fonte: https://goo.gl/xepbGM 

 

-05.3.5 DOL 

O Diário On Line (DOL) é um site de Notícias em geral, como Esportes, 

Entretenimento e Multimídia, dentre outros, por isso faz parte da lista dos nossos 

concorrentes. Mesmo sendo um site local, pouco divulga conteúdo cultural regional, 

principalmente no que diz respeito ao audiovisual. Faz promoções e sorteios de 

entradas de cinemas comerciais, no entanto não divulga sobre horários, datas de 

exibições, e pouco (ou nada) propaga os demais fragmentos do audiovisual. 

Diariamente suas publicações são atualizadas, o audiovisual possui além 

de agenda do que irão acontecer durante a semana quantos as reportagens e 

curiosidades do cinema nacional e mundial. Nas suas redes sociais encontramos 

conteúdos em geral da nossa região incluindo o audiovisual, seu Facebook possui 

648 mil curtidas, Instagram 53mil seguidores e Twitter 80,1mil seguidores. 

 

https://goo.gl/xepbGM
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Imagem: Site DOL. Fonte: https://www.diarioonline.com.br/ 

 

05.3.6 G1 

É um portal de noticias da tv Globo, um espaço nacional de noticias do 

nosso pais há também categorias por região e estado. Não há muita facilidade de 

encontrar conteúdos audiovisuais no site, seus conteúdos são divididos apenas por 

região ou estado dificultando verificar apenas um segmento de noticias, é possível 

verificar as noticias do Pará e Belém apenas como um todo. O audiovisual é 

divulgado apenas quando está presente na lista de programações da cidade, só em 

momentos que o público tem a possibilidade de ir assistir.  

 

Imagem: Site G1. Fonte: http://g1.globo.com/ 

 

Suas publicações são sobre noticias do Brasil e do mundo, mas é possível 

encontrar noticias por região a maioria das matérias culturais o publico precisar ir 

até ele. O portal de noticias da Globo possui: Facebook, Instagram, Twitter, 

Pinterest e Snapchat.  

 

 

https://www.diarioonline.com.br/
http://g1.globo.com/
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- 05.3.7 ORM 

É o maior grupo de comunicação da Amazônia, do qual fazem parte O 

Liberal /Amazônia, TV Liberal, Liberal FM, Rádio Liberal AM, CBN, Portal ORM, 

ORM Cabo, espaço de noticiais. Há publicações diárias culturais acontecem em 

Belém, conteúdos audiovisuais são citados apenas quando há atividades na cidade 

como mostras, festivais, bate-papo, etc. Usa as redes sociais para postar suas 

principais noticias. 

 

Imagem: Site ORM. Fonte: http://www.orm.com.br/  

 

 

Como podemos observar, não há um meio igual ao VemVer, por isso 

citamos apenas concorrentes indiretos. O Guiart, Holofote virtual, Cinemateca 

possuem publicações audiovisuais internas do estado paraense, os conteúdos 

externos são citados apenas quando há exibição no estado, assim será o VemVer, 

conteúdos da nossa região. Além dos sites e blogs alguns concorrentes possuem 

redes sociais para poder interagir com o consumidor, a rede social mais usada 

entre eles é o Facebook, Instagram, através dessas plataformas os sites e blogs 

convidam o público a visitar o site. 

Totalizamos sete possíveis concorrentes indiretos, além deles há 

possibilidade de serem concorrentes todos os sites e blogs dos festivais, mostras, 

cinema “de rua”, cinemas comerciais etc, eles possuem suas atividades, mas só o 

VemVer terá todos os eventos reunidos. Concorrentes diretos ou não, os setes 

meios acima citados serão mais um meio de encontrar conteúdos para blog 

VemVer, considerando mais como parcerias do que concorrências. 

 

http://www.orm.com.br/
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06. ENTÃO VEMVER! 

Por ser fácil de lembrar e porque define tudo o que queremos provocar no 

consumidor, o blog se chamará VemVer, um grande convite para a participação e 

maior frequência em salas de exibição, eventos e movimentos audiovisuais. 

As programações de audiovisual do estado do Pará vão estar presentes no 

blog em formato de plano de postagem (uma programação para manter o controle 

dos conteúdos postados no blog), atualizadas de dois em dois dias incluindo todas 

as atividades, segmentos e categorias durante a semana; o plano de postagem, 

contará com comentários das produções e das principais atividades da semana, 

com colunistas convidados influentes da área audiovisual e em alguns casos dos 

próprios realizadores do evento, em troca da divulgação do evento, como forma de 

parcerias. 

O blog será atualizado regularmente não só com as programações como 

também bate-papos, curiosidades e atualidades do espaço audiovisual, Vamos 

usar a plataforma de blog Wordpress, que irá agregar todo mercado de audiovisual 

do estado do Pará em um só portal, onde todos que buscarem conteúdos e 

divulgação dos projetos audiovisuais poderão interagir. O blog contará com 

áreas/campos de: Coluna de convidados: Comentários das programações e 

conteúdos audiovisuais, Agenda com programações que iram acontecer, com 

matérias, sinopse; em Festivais, terá tópicos sobre os eventos, sejam eles gerais 

ou universitários, exibição de vídeos inscritos, regulamento para participar, link de 

inscrição, etc; e novidades do audiovisual: Atualidades, premiação Canais 

(exemplo), curiosidades, etc. Disponibilizando em cada área/campo vídeos, 

matérias, agendas, trailers, links, fotos, e entrevistas.  

 

Desde as cavernas já existia uma “alfabetização visual” e o 
homem já se comunicava através de códigos visuais. Há muitas 
conjecturas e poucas informações precisas sobre esses desenhos, 
mas mesmo que nem todos os indivíduos pudessem produzir tais 
imagens, e mesmo que elas tivessem um caráter mágico, não seria 
errôneo dizer que elas eram compreendidas por todos e que, 
portanto, havia comunicação visual. (RINALD. P. 3) 

 
 

Para encontrar o público alvo e interagir com ele, além do blog VemVer 

repleto de informações, vamos trabalhar com as redes sociais Facebook e 

Instagram anunciando nossas publicações. As redes sociais vão ser um canal para 
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nosso conteúdo do blog chegar até o público-alvo, principalmente no início do blog 

VemVer porque é preciso primeiro difundir o blog e sua proposta, para desenvolver 

o objetivo de guiar públicos para os demais segmentos audiovisuais, e em seguida 

trabalhar com uma persona para as redes sociais para manter relacionamento com 

o público-alvo. 

A primeira estratégia para se inserir no mercado é interação com o público 

consumidor, utilizando as redes sociais para criar um relacionamento pessoal com 

consumidores e identificação com a marca, algo que marcas e empresas buscam 

incessantemente, mesmo porque é preciso saber o que o público necessita e 

espera dos produtos e serviços. 

O VemVer tem em seu logotipo principal dois “v” juntos, acompanhado do 

nome da marca: VemVer, com as cores azul, salmão, cinza e preto (veremos mais 

no Manual de Aplicação da Marca). Atraindo então a Atenção e Interesse do 

consumidor, levando-o ao Desejo e à Ação, conforme modelo AIDA, o qual significa 

Atenção, Interesse, Desejo e Ação, que é uma análise de conversão dentro do 

comportamento do consumidor, segundo o Gonçalez no seu livro Publicidade e 

propaganda o modelo AIDA tenta explicar o comportamento humano em relação a 

um produto ou serviço, através de etapas que o consumidor passa antes de 

adquirir um produto (Gonçalez, 2012). 

 

 

As programações de audiovisual do estado do Pará vão está presentes no 

blog em formato de plano de postagem (uma programação para manter o controle 

dos conteúdos postados no blog), atualizadas de dois em dois dias (ou de acordo 
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com a urgência da demanda) incluindo todas as atividades, segmentos e 

categorias durante a semana. O plano de postagem, contará com comentários das 

produções e das principais atividades da semana, com colunistas convidados 

influentes da área audiovisual e em alguns casos dos próprios realizadores do 

evento, em troca da divulgação do evento. Aproveitando que o monitoramento das 

redes sociais da grande maioria destes cinemas e projetos é bem esporádico, sem 

planejamento de conteúdo e estratégia de atração, com um baixo alcance e 

interatividade dos usuários das mídias sociais. 

O blog contará com áreas/campos de: Coluna de convidados: Comentários 

das programações e conteúdos audiovisuais, Agenda: Programações que iram 

acontecer nas matérias, sinopse, Festivais: Matéria, exibição de vídeos inscritos, 

regulamento, inscrição, etc. e Novidades do audiovisual: Atualidades, premiação 

Canis (exemplo), curiosidades... Disponibilizando em cada área/campo vídeos, 

matérias, agendas, trailers, links, fotos, e entrevistas. Como o blog ainda entrará 

em processo de apresentação, consideramos essas estratégias a cima para 

abertura do blog, e depois de seis meses do blog no ar, vamos reavaliar as 

estratégias e reformular outras novas, principalmente em questões financeiras 

como pagamento dos colunistas, a publicidade de cada atividade e os espaços 

dentro do blog. O blog VemVer é um projeto que será referência de busca, nosso 

principal objetivo, e os demais objetivos são: tornar o VemVer em site; e após 2 

anos de site inserir nele vídeos de publicidade. 

Com maior organização, o blog irá colaborar para o maior desenvolvimento 

da cadeia de negócios e exibição do audiovisual, sendo referência em busca, 

destacando-se de qualquer outro meio, além de ser um projeto empreendedor que 

queremos nos empenhar; a ideia do blog é simples e de baixo custo e irá somar na 

divulgação e incentivo dos conteúdos feitos em nossa região.  

 

 

 



60 

 

 

06.1. ANÁLISE SWOT DO BLOG VEMVER 

Pontos Fortes: 

O blog VemVer é o único blog que reúne todas as categorias de 

audiovisual do estado do Pará, desde cinemas comerciais até a pequenas 

iniciativas de cineclubes e exibições. Sendo o único no estado que contém todo 

esse conteúdo, logo identificamos que não tem concorrência direta, somente 

concorrentes indiretos (os quais nem consideramos concorrentes).  

O blog trabalhará com assessoria, o que irá ser a grande razão de o blog 

está sempre recheado de informações, pois também queremos fornecer 

informações instantâneas, já que hoje a ‘Era da informação’ as notícias estão 

acontecendo em tempo real, sendo vista/acessada por diversos meios. E para que 

o consumidor esteja sempre informado, trabalharemos para que todas as 

informações sejam publicadas e cheguem até ele com o máximo de antecedência. 

O VemVer também será um blog de fácil acesso, onde haverão colunas e 

área de busca, onde o consumidor posso encontrar tudo referente à palavra/frase 

que foi digitado na área. E para que o consumidor encontre o site, ele estará sendo 

constantemente divulgado, publicado e patrocinado nas redes sociais, os quais 

serão os canais de divulgação e de visibilidade do blog. Facilitando assim o acesso 

do público-alvo às informações de programações e conteúdos do audiovisual 

paraense que lhe interessa. 

 

Pontos Fracos:  

Devido ser novo no mercado, o blog VemVer ainda não é conhecido, tão 

pouco suas informações são creditadas pelo consumidor, e isto é um dos maiores 

desafios quando se inicia um negócio: conseguir repassar confiança ao público-

alvo.  

Outro ponto fraco é que não possui patrocínios e/ou parcerias, as despesas 

e investimentos acabam sendo por parte total da equipe do blog. 

Mesmo que a pesquisa de mercado reúna todos as categorias de 

audiovisual paraense, ainda sim será difícil monitorar e ter contato contínuo com os 

organizadores dos eventos/cinemas, pois tivemos muita dificuldade de encontrá-los 

para pesquisa.  
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Oportunidades: 

As grandes oportunidades que teremos com o blog serão: patrocínio de 

eventos, cinemas e festivais, buscando maior visibilidade, interação e participação 

nestas categorias; se tornar referência de blog de busca estadual; fomentar a 

economia, já que com o crescimento do público e o aumento da visibilidade de 

projetos, festivais e cinemas as buscas por ingressos/entradas seriam maiores, o 

que poderia rentabilizar os mesmos; e incentivar a produção, quanto mais 

produções tiverem, seja para cineclubes, canais no YouTube, festivais, etc., mais 

conteúdos estes terão para exibir, mais eventos serão promovidos, mais pessoas 

terão conhecimento e se sentirão incentivados a produzir também. 

 

Ameaças: 

São diversas as ameaças que podemos prever para o blog VemVer. São 

elas: surgimento de concorrência direta, já que com a visibilidade, muitos tentarão 

fazer o mesmo, criando um portal com as mesmas características e perfil do 

VemVer; reclamações por só ter acesso às informações via internet – uma grande 

possibilidade de uma parcela de pessoas não ter ido à algum evento ou exibição 

devido estar sem internet, por não haver outros meios de divulgação; queda de 

internet – uma das maiores ameaças que atinge tanto o acesso ao blog quanto à 

publicação imediata dos conteúdos de programações com demandas urgentes, 

atrasando também o plano de postagem; vírus e rackers, visto que isso tem sido 

crescente na rede mundial de internet; perda de postagem de datas de exibições e 

eventos, seja perda por falta  e má assessoria ou por falta de contato com os 

organizadores. 
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07. PLANEJAMENTO DE CAMPANHA 

O blog é um projeto que vai gerar praticidade aos seus consumidores, pois 

atualmente as pessoas desejam rapidez e praticidade ao se informar, sendo assim, 

com a criação de um espaço que abranja todas as categorias e formatos de 

conteúdos audiovisuais, o público teria um guia atualizado e abrangente, não 

perdendo nenhuma informação e programação do audiovisual do estado do Pará. 

Indo além, pode ajudar a trazer novas tendências audiovisuais, contribuir para a 

divulgação dos segmentos de audiovisual e desenvolvimento cultural, e os 

consumidores poderão participar de atividades que até então estão desconhecidas 

e/ou mal divulgadas.  

Após nossa pesquisa mercadológica, trabalhamos com o planejamento de 

inserção no mercado, sabendo que não é somente ‘se inserir’, mas precisa de 

divulgação para que o público almejado tenha conhecimento deste novo meio de 

busca dentro do mercado audiovisual, sendo diretamente atingido pela campanha 

de lançamento. 

Para lançamento do blog organizaremos um festival de lançamento do Blog 

VemVer, que para o qual serão convidados organizadores e coordenadores de 

eventos, festivais, cinemas vencedores de festivais e youtubers paraenses para 

prestigiarem o evento. Convidaremos os vencedores de festivais e os youtubers 

para levarem suas produções que ganharam prêmios e altas visualizações nas 

redes e mídias sociais, para que nesse festival possamos fazer uma amostra 

destas produções, destacando a qualidade e a identidade cultural (e pessoal) na 

produção dos mesmos, mostrando ao público o porquê é tão importante que estes, 

e toda a cena de audiovisual paraense, precisam ser mais divulgadas e, 

consequentemente, mais vistas. 

Os convidados serão informados do festival através de um convite virtual 

elaborado exclusivamente para enviar por email, por inbox do Messenger e por 

WhatsApp, contendo data, local e hora, solicitando confirmação de recebimento. 
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Ao final do evento distribuiremos brindes com a nossa marca, tal como: 

canetas, blocos de nota e chaveiros.  

Também para a campanha de lançamento não deixaremos de produzir e 

divulgar exatamente o que é nosso objeto: audiovisual. Roteirizamos dois vídeos 

para plataformas e canais diferentes, um de 5 segundos (o qual chamaremos de 

vídeo 1) visado para ser veiculado no Youtube como anúncio antes dos vídeos.  

E o outro de 15 segundos (O blog de audiovisual paraense), para ser 

veiculado nas redes sociais (como Facebook e Instagram), em sites e blogs de 

parceiros, nas salas de exibição antes dos filmes (comerciais, alternativos e 

cineclubes) com classificação amarela (a partir de 12 anos). 

 

Quanto ao “O blog de audiovisual paraense”: 

 
Título: Conheça o VemVer 
 
Peça: 30 seg 
 
Retranca: O blog de audiovisual paraense 
 
Data: 
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Vídeo Áudio 

estúdio (Espaço de gravação 
de cor branca, o ator vem andando 
(plano aberto) em direção da tela e a 
cena termina em plano médio. 

Quando você quer ir ao 
cinema em quantos sites você 
entra?(OFF) 

O ator fala (câmera em plano 
fechado, close-up).  

E se eu te disser que existe 
um blog que possui tudo sobre 
audiovisual do estado do Pará! (OFF) 

O ator começa a frase 
fazendo o gesto de chamar o publico 
(câmera em plano americano). Nesse 
momento aparece uma tela contendo 
todos os conteúdos audiovisuais 
presente no site, são estes: 
entrevista, sinopses, novidades, 
criticas, canais de youtube, festivais, 
cineclubes e oficinas (câmera plano 
aberto).  

O VemVer reúne todos os 
conteúdos de audiovisual paraense 
em um único lugar. (OFF) 

Ele continua falando (câmera 
Plano médio).  

Assim, você não irá passar 
horas e horas procurando o que 
assistir. (OFF) 

Som de relógio ao fundo.  

O ator ficará no canto da tela 
esquerda, com sua mão esquerda ele 
fará o movimento como se segurasse 
o logotipo em sua mão (câmera plano 
aberto). 

 Tudo que você procura em 
um único lugar. 

Então VemVer! (OFF) 
 

Ele empurra o logotipo até a 
tela e o logotipo irá expandir até 
atingir o máximo possível a tela. 

O ator fala a frase enquanto á 
essa movimentação do logotipo 
(câmera plano médio).  

Obs: No fim do vídeo, incluir o 
link que irá direcionar até o blog 
VemVer. 

O blog de audiovisual 
paraense! (OFF) 

 
 

07.1. ORÇAMENTO 

Para realizarmos o festival de lançamento, precisaremos de: 

 
Espaço físico: Cinema Olympia - cedido 
 
Datashow: cedido 
 
Para as peças de campanha: 
Custo de produção: não haverá custo 
Custo de Divulgação no Youtube: R$ 32,54 diária/ 10 dias = R$ 325,40  



65 

 

 

CPV (custo por view)– alcance de 500 a 600 pessoas por dia. 
 

 
Custo de divulgação instagram: R$ 4,20 diária/ 15 dias = R$ 63,00 
Alcance de 1.300 a 4.000 pessoas por dia. 
 
Custo de divulgação facebook: R$ 5,00 diária/ 15 dias = R$ 75,00 
Alcance de 1.300 a 4.500 pessoas por dia. 
 
Brindes:  
Canetas personalizadas 100 unidades: R$ 99,00 
Blocos de nota personalizados 100 unidades: R$ 290,00 
Chaveiros de aço personalizados100 unidades: R$ 152,00 
 
 
Total de investimento: R$ 1.004,40 

 


