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A Vitrine Filmes é uma empresa que foi criada em 2010 com foco em distribuição

cinematográfica.

É uma empresa dedicada principalmente à distribuição de filmes brasileiros, que busca a

valorização do cinema independente.



VITRINE
PRINCIPAIS LANÇAMENTOS



Ano 2014

Total da renda R$ 2.396.895,00

Total de público 205.559

Prêmios Indicação ao Oscar

Ano 2016

Total da renda R$ 5.193.593,00

Total de público 354.241

Prêmios Competição de Cannes

Ano 2017

Total da renda R$ 4.436.110,22

Total de público 293.094

Principal Título de Arte Nacional (TOP 10 )



2017
MERCADO CINEMATOGRÁFICO BRASILEIRO



iniciou-se o ano com 3.168 salas de cinema;

2

Fonte: OCA/Ancine

*Dados coletados até 05 de Outubro de 2017

12,9 milhões dos ingressos vendidos foram para assistir cinema nacional;

140 milhões de espectadores já foram ao cinema;

“Minha Mãe é uma Peça 2”, lançado em 2016, fez 5,2 milhões do público de cinema nacional neste ano;

110 filmes nacionais lançados em salas de cinema;

42 filmes nacionais não alcançaram 1.000 espectadores (38,2%);

36 filmes nacionais fizeram entre 1.000 e 9.999 espectadores (32,7%);

somente 2 filmes nacionais estreados em 2017 passaram a barreira de 1 milhão de espectadores;

market share nacional: 9,2%;

2017
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apresentação

É um selo de qualidade que destaca o cinema que recebe grande atenção 
dos principais festivais do Brasil e do mundo.

Se apresenta como um projeto de formação de público.

Funciona como uma “primeira janela” que, através de um conjunto de ações 
midiáticas e promocionais, visa aumentar a média de público dos filmes e 

fomentar o diálogo com as obras cinematográficas.



melhora a performance dos filmes no circuito exibidor;1

torna o formato {horário fixo + programação contínua} uma agenda

cultural, aumentando a fidelidade do público;
2

maior destaque na mídia e no meio cinéfilo;3

permite estabelecer parcerias fixas durante todo o projeto.4

*A estratégia de lançamento compartilhado tem um custo até 40% menor que o modelo de distribuição convencional.

lançamento coletivo



32.613
Dir. Leandra Leal

documentário 

mais visto
no ano de 2017

Divinas Divas

principais lançamentos

9.054
Dir Marília Rocha

A Cidade onde 

Envelheço

7.251
Dir Vincent Carelli

Martírio

4.232
Dir Tião

Animal 

Político

4.453
Dir João P. Rodrigues

O Ornitólogo



circuito exibidor e sessões com debate

11 FILMES
23CIDADES
46DEBATES

Aracaju Palmas
Belo Horizonte Porto Alegre
Belém Recife
Brasília Rio Branco
Curitiba Rio de Janeiro
Florianópolis Salvador
Fortaleza Santos
Goiânia São Luís
João Pessoa São Paulo
Maceió Teresina
Niterói Vitória

praças onde foram realizados debates



48 sessões com debate



NOVA EDIÇÃO
SESSÃO VITRINE PETROBRAS



16 FILMES
estimativa de 96 sessões com presença de equipe

32 pré-estreias
64 sessões com debate



UM FILME POR 
MÊS

Uma estreia a cada 
mês, aumentando o 

tempo de divulgação e 
campanha de cada 

lançamento.

PRÉ-ESTREIAS

Mínimo de duas
pré-estreias em

diferentes praças, 
sendo uma delas 

sempre com a 
presença da equipe do 

filme.

SESSÕES
COM DEBATE

As sessões com debate 
foram 100% 

satisfatórias, e iremos 
mantê-las, para seguir 

fomentando a formação 
de público para o 

audiovisual nacional.

PARCERIAS

Estreitar as parcerias já 
estabelecidas com 

universidades, cursos de 
cinema, escolas, veículos 
de comunicação e outros 

potenciais parceiros 
culturais.

MONITORES LOCAIS

Ampliar a divulgação e 
mobilização local, 
através de agentes 

difusores nas praças 
abarcadas pelo 

projeto.

+ + ++

lançamentos Sessão Vitrine 



circuito exibidor
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UFBA (Salvador) - Saladearte UFBA

UFF (Niterói) - CINE ARTE UFF - integra a rede exibidora do projeto Sessão Vitrine Petrobrás

UFPel (Pelotas) - Cineclube Zero Quatro

UFVJM (Diamantina) - Cine Mercúrio

UMC (Mogi das Cruzes) - Cineclube Mimese

UFMG (Belo Horizonte) - Cineclube Catástrofe

UNICAMP (Campinas) - Cineclube Udigrudi

UFV (Viçosa) - Cineclube Carcará

salas universitárias
Qual o potencial dessa rede de salas?

SALAS COMERCIAIS REGISTRADAS NA ANCINE

CINECLUBES



@SessaoVitrine

jorge@vitrinefilmes.com.br

Muito Obrigada!

mailto:sessaovitrine@vitrinefilmes.com.br

