
O  T I M E  D O  P O V O
O  F I L M E



35 MILHÕES
DE TORCEDORES



23 MILHÕES
DE USUÁRIOS ATIVOS EM REDES SOCIAIS



12 MILHÕES
DE USUÁRIOS EM REDES SOCIAIS SOBRE O
CORINTHIANS - SITES , BLOGS , INFLUENCERS



Experiências que usem este
target gigante para

impulsionar as vendas e
brand value.

O que o filme
pode oferecer

para sua marca?



Temos contrato assinado com a O2
PLAY para a distribuição do filme em

circuito comercial em todo o
território nacional.

O filme também será distribuído na
Itália, Espanha e Portugal em estréia

simultânea

Inicialmente, serão 100 salas de
cinema nas regiões sudeste, e sul

com no mínimo 2 cine-semanas, e na
Europa serão 100 salas de cinema,

sendo 60 salas do circuito Multiplex
e 40 salas independentes. 



VERBAS
INCENTIVADAS FEDERAL

SALIC

ESTADUAL
PROAC

MUNICIPAL
PROMAC

AS VERBAS INVESTIDAS SÃO
OTIMIZADAS ATRAVÉS DE RENUNCIA
FISCAL EM NÍVEIS:

ESSAS VERBAS SERVIRÃO PARA
MITIGAR O IMPACTO DO INVESTIMENTO,

PROPORCIONANDO UMA SITUAÇÃO
MAIS VANTAJOSA PARA A SUA EMPRESA



Os filmes comerciais, teasers e virais a serem
veiculados do filme, estarão sempre ligados a um

filme comercial ou de um produto da sua empresa, 

estes filmes seguirão a lógica proposta do 

filme para a torcida junto ao produto anunciado.



Geração de
Conteúdo

DIVULGAÇÃO NA ARENA

ESPAÇOS DE MÍDIA OFF

EXPERIÊNCIAS LIVE

No dia da Avant-Première, a Arena se

transformará. Stands, ativações, interação da

marca com a torcida.

Todos os espaços de mídia off estarão a

disposição. 

Projeções, instalações, interação com

produtos.



PROJEÇÕES MAPEADAS
Projeção da fachada da Arena, transformando a estádio do Corinthians em uma mídia

alternativa gigante com uma série de vídeos e vinhetas da sua empresa que poderão ser vistos a

distância.

Sua Marca - LIVE



TÚNEL HISTÓRICO SUA MARCA + CORINTHIANS

Projeção interna do túnel de ar, o túnel se transforma em uma mídia alternativa onde vídeos e

vinhetas da sua marca fazem um paralelo entre a história do clube e a história da sua empresa, 

e faz com que os torcedores que estão passando por lá façam parte dos vídeos estando entre eles.

Sua Marca - LIVE



No saguão de entrada
teremos um stand com
produtos que
incrementam o delírio da
entrada e estimulam o

interesse nos produtos,

com demonstrações de

uso, photo-ops, brindes e

etc.



34.486
TORCEDORES

MÉDIA DE TORCEDORES POR

JOGO



R$ 3.238 BILHÕES
É O VALOR DA MARCA DO CORINTHIANS EM

ESTUDO FEITO PELA REVISTA FORBES



A Marca de Futebol mais
Valiosa das Américas

O Corinthians celebrou o estudo apresentado pela Revista

Forbes, que aponta o clube paulista como a marca mais

valiosa das Américas O levantamento envolveu times de

futebol O valor de mercado do Corinthians, segundo a

Forbes, é de U$ 576 milhões (R$  3,238,444,800,00).

“É o Coringão! Pelo 5 ª ano consecutivo, o Timão tem a

marca mais valiosa das Américas!”

O mais sensacional é pensar que tudo começou com cinco

operários de uma cidade emergente que discutia se o

cometa Halley seria o fim do mundo em 1910 Esta é a

história que precisa ser contada, de uma forma diferente de

tudo o que se produziu até agora, como tudo começou e

também onde chegou.



AS AÇÕES

O QUE PRETENDEMOS FAZER



JUNTOS, NO GUINNESS
WORLD RECORDS

APRESENTAMOS: A MAIOR PRÉ ESTRÉIA DE CINEMA
DO MUNDO



O Time do Povo e Você
Um  recorde  mundial  do  Cinema

O lançamento do filme na arena corinthians poderá alcançar um publico de
40.000, (quarenta mil pessoas), um recorde mundial para uma pré-estreia
no cinema, um recorde mundial ancorado pela sua empresa, isso
proporciona:

❑ Um case de âmbito internacional vinculando a marca a uma história de
vitória junto a marca Guinness Book.

❑ Presentear clientes e amigos da empresa

❑ Um case arrojado que pode virar livro e filme documentário.



MÍDIA

COMUNICAR COM EFICIÊNCIA



Mídias Digitais
A  vida  útil  do  filme, que  compreende  as  seguintes
etapas  do  desdobramento  comercial  da  obra,

temos:

❑ Teasers e anúncios relacionados até um mês antes da estréia do filme.

❑ O filme entra no circuito de salas de exibição, 200 salas de exibição em
todo o brasil.

❑ Depois o filme é negociado em plataformas de VOD, como: Netflix,

Amazon Prime, Telecine Play, GloboPlay etc.

❑ Vai para as Tvs fechadas e depois TVs abertas.



Mídias Digitais
Divulgação  Extensiva

Teremos um vídeo de 15” antes do filme nas salas de exibição, 200 salas em

pelo menos duas semanas. 3 seções por dia por sala. Como sugestão, um

dos personagens principais sugerem o produto de forma descontraída e

dentro dos conformes da arte do filme e do personagem.

Anuncio de 15” antes de todos os vídeos para internet tanto no YOUTUBE

quanto em redes sociais, tanto do Corinthians como das redes sociais de

influenciadores independentes e do filme.

Durante toda vida útil do filme em salas de exibição, teremos convites em

números a combinar, para os seus convidados.

O número determinado de convites é decidido pela sua empresa,

considerando que cada convite nos terá um custo pré estabelecido a

combinar, o convidado ganha os convites e ganha um KIT brinde do filme

exclusivo.



FACEBOOK

Haverá uma publicação fixada a cada dois dias no topo das

páginas, além de postar os vídeos da campanha duas vezes

por dia, as publicações devem sempre conter os endereços

digitais da sua empresa e do filme e da ação referida.

INSTAGRAM

Criar uma categoria de destaques no perfil da campanha,

devidamente destacado como Sua Empresa + 'O Time do

Povo', onde ficarão arquivadas todas as postagens em

'stories' sobre o filme e as ações conjuntas. Postar uma vez

por dia, na categoria 'stories' sobre a promoção referida,

sempre com o link de 'saiba mais' dentro das publicações

ligando para o filme e para a sua empresa.

Mídias Digitais
Social  Media



CINEMA:
UM

NEGÓCIO
O MERCADO DO CINEMA EM

NÚMEROS



R$ 2.609.333.043
RENDA EM INGRESSOS DE CINEMA NO

BRASIL EM 2016



185.864.318
DE CINE ESPECTADORES EM 2016



R$ 24.5 BILHÕES
VALOR QUE A INDÚSTRIA DO AUDIOVISUAL
INJETA NA ECONOMIA BRASILEIRA POR ANO

9% AO ANO
O PERCENTUAL QUE A INDÚSTRIA DO

AUDIOVISUAL CRESCE POR ANO NO BRASIL 



AUMENTO DE
425%

EM PRODUÇÕES BRASILEIRAS DE DE 2011 A 2019



0.46% DO PIB
O AUDIOVISUAL REPRESENTA:



TÊXTIL

OU SEJA: A INDÚSTRIA DO AUDIOVISUAL
BRASILEIRA É MAIOR DO QUE AS SEGUINTES

INDÚSTRIAS PRODUTORAS NACIONAIS:

FARMACÊUTICA

CELULOSE



ELENCO

AS PRINCIPAIS ESTRELAS DA

NOSSA CONSTELAÇÃO



SÉRGIO GUIZÉ BIANCA BIN TOQUINHO PAULO MIKLOS



PÉRICLES OSCAR FILHO CÁSSIO SCAPIN NEUSA BORGES



SERGINHO
GROISMAN

RONALDO
FENÔMENO

LULLI 
CHIARO

Convidados para
participação especial

*em negociação

VAMPETA
LUCIANA
GIMENEZ



VAMOS JUNTOS CONTAR ESSA HISTÓRIA!


