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A história do Cine Drive-in começa em 1932, quando a mãe do americano 

Richard Hollingshead reclamou dos desconfortáveis assentos de cinema para 

pessoas acima do peso. Para solucionar o problema ele criou o cinema 

Drive-in como conhecemos hoje. Amarrou um lençol em duas árvores para 

servir de tela e, com um projetor Kodak 1928, exibiu um filme enquanto a 

mãe estava dentro de seu próprio carro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver um filme do seu carro ao ar livre, você cria seu próprio ambiente e ao 

mesmo tempo vive a magia do público da comunidade com uma imensa 

tela, é a combinação perfeita de ambos. 

  

No CineCar você pode se espalhar sem culpa pelas poltronas do carro. É a 

solução para fumantes, que simplesmente abrem as janelas para baforar 

ao relento. É o sossego das velhinhas, especialistas em comentar cada 

cena.  

É a redenção dos despojados, que podem aparecer de pantufas e pijamas. 

É a solução dos modernos, que podem se pendurar à vontade nos seus 

inúmeros celulares. É a diversão das crianças vendo seus filmes animados. 

E é, sobretudo, o ninho dos apaixonados. 

CINEMA AO AR LIVRE NO CONFORTO DO SEU CARRO 

É o lugar ideal para levar o seu parceiro para uma primeira data, viver com 

amigos ou desfrutar de plano familiar, sem preocupação com 

estacionamento, espera em filas longas para comprar ingressos e sobre 

tudo o deixando completamente à vontade. 

Se você é daqueles que adora comer, tomar uma cerveja ou vinho, 

conversar, atender o celular no cinema, seu lugar é no CineCar. Pode 

namorar, pode levar o bebê de colo, seu Pet, cobertor, fumar, beber e 

ainda mais exige menos preparativos do que ir à esquina comprar pão, 

basta entrar no carro, de chinelo, de bermuda e ir se divertir. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrada de carros, vans e pick-ups são controladas conforme sua 

capacidade de passageiros. Os carros com maior altura são 

acomodados nas últimas fileiras por razões de visibilidade, mas não se 

preocupe, porque nossa tela é muito grande. 
 

Para motos, bikes e pedestres disponibilizamos espaço exclusivo com 

cadeiras personalizadas e fone de ouvido em frente ao telão. 
 

  

COMO FUNCIONA: 

 

oferecido pelo Food Truck está em nosso site e distribuído na entrada 

do cinema e não esqueça que para chamar o garçom basta acender a 

lanterna.  

Uma vez dentro do CineCar não acenda o 

farol, só use a lanterna caso queira fazer 

um pedido ao garçom ou em casos 

emergenciais ligue o pisca alerta. 
 

E  a  lanchonete,  o  que  serve?  O cardápio  

 

E o som? basta sintonizar o rádio do seu carro em nossa 

frequência na estação de rádio FM e o som do filme vai 

sair nos alto-falantes do carro. Para pedestres, motos e 

bikes disponibilizamos fone de ouvido.  

Caso não possua rádio disponibilizamos mini caixas de som para o 

interior do carro, solicite ao atendente, ligue as lanternas do seu carro. 

 

Você pode levar de casa salgadinhos, lanches e bebidas, mas ao sair 

coloque o lixo na lixeira não jogue nada fora do veículo.  

Cadeiras: disponibilizamos cadeiras personalizadas sem 

custo instaladas na frente do telão, terão preferência: 

idosos, deficientes, pedestres, motociclistas, ciclistas, 

passageiros de vans e micro ônibus. 

Caso queira poderá sintonizar o rádio do seu celular 

para que o som do filme se propague, use os fones de ouvido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedaladas, pausa para um filme ao ar livre, e mais 

pedaladas, isso agora é possível! 
 

Se sua paixão é de duas rodas, não se preocupe, o 

CineCar tem uma área reservada para que você possa 

estacionar sua moto ou bike e aproveitar momentos 

inesquecíveis. Disponibilizamos fone de ouvido e 

cadeiras personalizadas para seu maior conforto. 

CINEMA ITINERANTE 

“Vamos até você em qualquer lugar no Brasil” 

Pode ser contratado por shoppings, escolas, condomínios, empresas e 

prefeituras com exibição em praças, terrenos e campos de futebol. 

“Mais que um cinema” 

Um ótimo programa para 

todas as idades 

QUE TAL LEVAR SEU PET AO CINEMA? 
 

NO CINECAR ISSO É POSSÍVEL! 
 

Que nossos pets já fazem parte de nossa família não restam dúvidas, 

agora, até no cinema é possível levá-los, você sabia disso? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

No CineCar você pode curtir um filme com o seu 

peludo dentro do seu carro com todo conforto e 

privacidade e  compartilhar momentos inesquecíveis, é 

uma experiência inovadora, é incrível. 

 

CINEMA PARA AMANTES DE DUAS RODAS: 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aniversário da cidade programação especial. 
 

• Eventos com exibição gratuita para pessoas 
especiais e deficientes físicos com filmes específicos para cada evento. 

 

FILMES: 

PROGRAMAÇÕES DO CINECAR: 
 

• Como se trata de pequena temporada no caso 

de prefeituras, aconselhamos filmes no 

período noturno com 2 sessões diárias de  

domingo a quinta e 3 sessões sextas e sábados 

• Cinema para crianças período diurno com 

filmes educativos e desenho animado, onde 

as escolas poderão poporcionar uma 

atração diferente além do aprendizado. O 

local deve ter pouca iluminação; 

Além do CineCar proporcionar maior comodidade em um ambiente 

retrô com  filmes clássicos da época dos anos 50, 60 e 70 você poderá 

viver ou reviver essa magia e ainda poderá ver na nossa programação 

os filmes da atualidade ou conforme a determinação do patrocinador. 

  

No período diurno (local fechado) conforme programação a ser 

determinada pelo patrocinador e pacote contratado; 

• Campeonatos Nacionais e Internaconais podem ser assistidos e 

comemorados com a população, seus amigos e familiares, encontro 

de motociclistas e ciclistas; 

 Eventos, lançamento de produtos, feira e exposição de veículos, dia 

dos namorados, pais, mães, aniversários, debutantes, casamentos 

e outras datas festivas, eventos empresariais, venda de carros e 

outros produtos direcionados a cada público em horários 

programados conforme cada evento. 

 

PROGRAMAÇÕES 
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 cinema ao ar livre no conforto do seu carro

Filmes da atualidade e retrô 

para todas as idades  

Contratação por prefeituras para exibição na cidade e escolas, inciativa privada ou 

eventos personalizados e exclusivos, o filme poderá ser escolhido pelo 

Contratante. 

Confira nossa programação acesse: www.cinecar.com.br 

CARTÃO FIDELIDADE - Ganhe uma entrada grátis após 10 sessões 



 

 

 

 

 

 

 

 

• É obrigatório desligar os faróis para entrar no CineCar; 

• Veículos mais altos devem estacionar na última fila; 

• Cada carro deve ocupar apenas um espaço de estacionamento; 

• A velocidade é limitada, (10) km/hora e deve ser conduzida com 

cuidado, pois há prioridade para os pedestres; 

• Para motos e bikes utilize o estacionamento exclusivo com cadeiras 

e fone de ouvido; 

• É proibida a gravação de som e imagens ilegais; 

• No final do filme, os carros e motos devem sair sem ligar os faróis, 

somente à lanterna. 

• É proibido jogar lixo fora do veículo, ao sair deposite na lixeira. 

MEIOS TÉCNICOS 
 

• Imensa tela inflável; 

• Projetor de cinema digital de última geração, com qualidade de 

imagem excepcional; 

• O som também é da mais alta qualidade e pode ser ouvido 

diretamente dos alto-falantes do veículo através de uma estação 

de FM em nossa frequência, mini caixa de som ou fone de ouvido; 

• Nobreak, gerador de eletricidade com acionamento automático 

na falta de energia; 

• Equipamentos de segurança, cadeiras, fone de ouvido, controle 

de bilheteria e acessórios. 

REGRAS DE ACESSO E OPERAÇÃO 

VEÍCULO DE APÓIO TÉCNCO 



 

  

PERGUNTAS FREQUENTES 
  
1) Quando abre o CineCar? 
Conforme a programação acesse nosso site www.cinecar.com.br 
2) Existe uma sessão em caso de chuva ou mau tempo? 
Sim, há sempre sessão e não é interrompida por causa da chuva, a 
menos que as condições sejam extremas, a qualidade da imagem 
não é afetada pela chuva. Caso seja necessário o enceramento da 
sessão devido a forte chuva você terá direito a um ingresso de 
retorno gratuito. 
3) Qual é o preço do CineCar? 
O custo de uma sessão com estacionamento é de R$ 60,00 por carro 
ou moto, independente do número de pessoas não excedendo o 
limite conforme o certificado do veículo, vans R$ 120,00, bikes R$ 
40,00 e pedestres R$ 30,00 com cadeira e fone de ouvido. 
4) No caso de motos, bikes e pedestres como funciona? 
Disponibilizamos sem custo cadeiras personalizadas na 
frente do telão e fone de ouvido. 
5) Quantos filmes posso assistir? 
A entrada dá direito a ver um filme. Se você quiser ficar no filme 
seguinte, avise-nos na bilheteria, será cobrado 50% do valor do pago, 
isso somente será possível caso não tenha fila de espera. 
6) Os ocupantes do carro pagam? 
Não, somente o veículo desde que respeitados o limite de ocupantes 
7) Como posso comprar e fazer o pagamento do ingresso? 
Dinheiro, cartão em nossa bilheteria na entrada ou através de nosso 
site www.cinecar.com.br ou rede de vendas conveniada. 
8) Onde posso verificar a programação e os horários do CineCar? 
Em nosso site www.cinecar.com.br ou através do Facebook e 
Instagram. 
9) Os animais de estimação podem ser trazidos? 
 
 
 
10) Posso levar criança de colo? 
Sim, de qualquer idade. 

Sim. Desde que o proprietário controle o animal 
e não perturbe os espectadores, não é permitida 
a circulação nas dependências do CineCar. 



15) Posso trazer comida / bebida do exterior? 
Sim, mas não esqueça que temos excelentes opções a bons preços. 
16) Você pode assistir o filme de fora do carro? 
Sim, você pode trazer suas cadeiras e desfrutar do cinema ao ar 
livre!  
17) Você tem banheiro? 
Sim, banheiros para homens, mulheres e deficientes. 
18) Em caso de falha técnica que acontece? 
Se o problema técnico não for resolvido no momento o recinto será 
fechado distribuindo convites para outro dia a todos os clientes, ou 
o valor pago será devolvido conforme sua preferência. 
19) Como posso pagar o consumo do bar e lanchonete? 
Diretamente ao garçom no cartão de crédito, débito ou dinheiro. 
20) Qual o horário de abertura? 
1 hora antes do início da primeira sessão. 
20) Qual o horário de fechamento? 
Após o término da última sessão. 
 

Importante: 
Os clientes devem manter o bilhete do  
CineCar enquanto estiverem nas dependências do cinema. 

 

 

 

 

 

  

PERGUNTAS FREQUENTES (parte 2) 
 
11) Como o filme é ouvido? 
Basta sintonizar o rádio FM do seu carro em nossa frequência e o 
som do filme vai sair nos alto-falantes do carro. Caso o carro não 
tenha rádio dispomos de mini caixas de som, solicite ao atendente, 
ligue a lanterna do seu carro e aguarde para ser atendido. 
12) O carro pode entrar durante o filme? 
Sim, mas sempre tenha cuidado para não ligar as luzes dianteiras, 
somente a lanternas para não atrapalhar o publico. 
13) O que vocês servem, tem lanchonete? 
Sim, pipocas e refrigerantes. Os lanches, petiscos,  bebidas como 
cerveja, drinks e vinhos são oferecidos pelo Food Truck. 
14) Eu não possuo carro, bike ou moto posso entrar? 
Sim, temos cadeiras exclusivas para pedestres e fone de ouvido. 
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SESSÕES NOTURNAS 

Domingo a quinta-feira às 19:00 e 21:00 h 

Sexta-feira e sábado às 19:00 – 21:00 e 
23:00 horas 

SESSÕES DIURNAS – locais fechados 

Reservas para: Escolas, empresas, 
lançamento de produtos, condomínios, etc 

Horários conforme contratação 

GRADE DE HORÁRIOS                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO CINEMA COMO LAZER POPULAR E 

AS SUAS FORMAS DE INCLUSÃO 

CINECAR 
 

• Equipamentos cinematográficos móveis e acessórios; 

• Equipe especializada para montagem e desmontagem com 08 

profissionais; 

• Equipamentos cinematográficos; 

PREFEITURA BENEFÍCIOS 
 

• Cultura e diversão inédita a população; 

• Recebimento sobre o faturamento da bilheteria ou 

arrendamento; 

• Geração de empregos na cidade e contratações de empresas;  

• Recebimento de patrocínios através dos empresários 

(iniciativa privada); 

• Atrai o público das cidades vizinhas. 

• Exibição de filmes conforme 

programação; 

• Patrocinadores filme de 30´no início e 

fim de cada sessão; 

• Contratações locais de Food Truck, 

limpeza e o que se fizer necessário; 

 • Somente a venda de pipoca será de exclusividade do CineCar; 

• Controle eletrônico de entrada de veículos e pedestres em 

cada seção. 

•  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                     

 

 

O CineCar é uma plataforma móvel de cinema para desenvolver 

projetos itinerantes levando a experiência do cinema de verdade para as 

mais de 90% das cidades brasileiras que não possuem cinema e para a 

imensa maioria da população que não tem acesso ao cinema devido ao 

seu alto custo de hoje em dia. Nesta plataforma além de ser um cinema, 

permite também a realização de ações sociais, educativas, promocionais 

e treinamento. 

PATROCÍNIO 

O CineCar é um cinema aprovado pela ANCINE nº 43067 e conforme 

Ministério da Cultura via artigo no 18 da Lei Rouanet 8.313/1991, que 

permite que empresas deduzam o valor investido no patrocínio do 

projeto do seu Imposto de Renda (dedução de 100% até o limite de 

4% do valor devido).  

A união da magia cinematográfica e o visual 

lúdico de um cinema ao ar livre despertam 

grande interesse nas comunidades onde se 

instalam, levando emoção e 

entretenimento ao público, em uma imensa 

tela com o conforto do seu próprio carro. 
 

O som?  

Com o patrocino da Prefeitura e/ou iniciativa privada é exibido 

gratuitamente  aos   munícipes   filmes    dos  

maiores      estúdios    cinema     do     mundo, 

levando   ao   público   lazer   e   cultura  pela 

verdadeira experiência assistindo um filme sob quatro rodas. 

Basta sintonizar seu rádio FM em nossa frequência que o som do filme 

aparece em seu carro. No caso de motos, bikes e pedestres 

disponibilizamos fone de ouvido e cadeiras personalizadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidada como a sétima arte, a telona realmente encanta 

multidões. O cinema pode ajudar a compreender quem somos e como 

somos representados. Ou seja, contribui na construção de identidades 

sociais e ao mesmo tempo cultura e diversão. 

Quando assistimos a um filme somos levados para dentro de uma 

história. Emoções, lágrimas e risadas.  

O cinema é uma das artes mais 

populares e bem recebidas pelo 

público, porém a maioria das 

cidades não possui salas onde 

os filmes possam ser exibidos. 

Mas se os moradores não vão 

ao cinema, o cinema vai ao seu 

encontro.  

Apesar do Brasil aparecer como um dos maiores vendedores mundiais 

de ingresso para cinema, esse potencial não se reflete de maneira 

homogênea no país. Em geral, as salas de cinema brasileiras estão 

localizadas nas regiões metropolitanas. Dessa forma, a população de 

municípios situados no interior ou mais afastados das capitais, não 

possui acesso à sétima arte. 
 

As sessões de cinema itinerantes do CineCar surgem como uma opção 
para a formação de público, além de enfatizarem a importância do 
acesso à cultura por parte da população.  

“ACESSO A POPULAÇÃO” 

"Além disso, é diferente. É estar do 
lado de fora, ao ar livre, olhando as 
estrelas, ao invés de estar em um 
local fechado lotado." 
 

O CineCar incluiu tecnologia 
contemporânea, como som estéreo 
FM e projeção digital, para manter o 
cinema de acordo com os tempos 
modernos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viva uma experiência diferente! 

O CineCar conta com toda estrutura necessária para trazer ao publico 

filmes de alta qualidade com imagem e som, a montagem do cinema é 

executada por profissionais e equipes treinadas estão aptas dar apoio 

ao publico. Com projetores de alta definição, som acústico e uma 

imensa tela são exibidos os filmes no conforto do carro. 

TELA DE 
EXIBIÇÃO  

Ah, como era bom viver na década de 50 e 60, quando dava pra ver um 
filme sob a luz do luar entre topetes e vestidos rodados. Se você perdeu 
essa época, não se preocupe, pois o CineCar trouxe o  cinema ao ar livre 
de volta, e faz você volta no tempo e curtir uma experiência diferente. 



Eventos 
 corporativos

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE EVENTOS 

Além do cinema itinerante em breve estaremos com 

ponto fixo em São Paulo em uma área reservada 

exclusivamente para o CineCar com capacidade para 

acomodar  carros  além  de  uma área reservada para  

pedestres, ciclistas e motociclistas, nesse espaço também poderá 

divulgar sua marca sendo um patrocinador. 

 

Filmes da 

atualidade 

e retrô 
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DIVERSÃO A MODA ANTIGA 

1. CONTRATAÇÃO; 

2. PARTICIPAÇÃO NA BILHETERIA; 

3. ARRENDAMENTO DA ÁREA. 

 ESCOLHA SUA MELHOR OPÇÃO:

 Para cidades do interior de São Paulo mínimo de três dias período 
noturno, limite de 300 km da Capital de SP, para outros estados mínimo 
sete dias, despesas de translado por conta do contratante. 

 Espaço mínimo da área para 200 veículos com ponto de energia elétrica 

e cercado. Filmes dos patrocinadores deverão ser entregues três dias 

antes do evento, material publicitário e brindes. 

 Para o período diurno somente em local fechado (escolas e eventos 

privados), necessário energia elétrica e pouca iluminação. 

Carro e moto R$ 60,00 (respeitando o limite de passageiros). 

 Vans R$ 120,00 - Pedestre R$ 30,00 – Bike R$ 40,00 

 



  

Considerando-se espaço para 200 veículos com duas pessoas 
 

3 sessões na sexta-feira – 600 veículos – mínimo de 1.200 pessoas 

3 sessões no sábado  - 600 veículos – mínimo de 1200 pessoas 

2 sessões no domingo – 400 carros – mínimo de 800 pessoas 

Somente aos fins de semana são 6.400 veículos e mais de 12.800 

pessoas por mês 

CINEMA AOS FINS DE SEMANA  

DIVULGUE SUA MARCA, SEJA UM PATROCINADOR. 

1.600 
veículos 

por fim de 
semana 

8.000 por 
mês 

3.200 
pessoas 

por fim de 
semana 

24.000   
mês  

Cálculo 3 
por 

veículo 



 

  

PÚBLICO  PARA  TODAS  AS  IDADES 

CONTROLE DA BILHETERIA 

O controle da bilheteria é 

através de microterminais 

destinados ao controle de 

entrada de veículos e pessoas, 

uma solução eficiente para o 

controle do faturamento sem a 

necessidade do uso de 

Computador, pois além do 

controle de entrada e saída de 

veículos emite todos os 

Relatórios Gerenciais, tais 

como: 

BILHETERIA 

Cinecar 

• Controle de faturamento, movimento completo do caixa, mapa 
de estatísticas por hora, valores, tabelas e arrecadação, 
controle por Operador, estornos, cancelamentos… 
 

• Controle de 3000 veículos, valor individual para cada veículo ou 
pedestre, venda de produtos, todos os relatórios protegidos 
por senhas, autonomia de 10 horas de bateria. 

 

Assim poderá ter todo controle da bilheteria em caso de participação. 



 

  

Uma ação no CineCar requer primeiramente planejamento para 
alcançar a efetividade. Antes de encarar qualquer tipo de anúncio para 
a sua empresa, a dúvida que surge é na segmentação de público para 
passar a sua mensagem. Com a ação no cinema não é diferente. No 
entanto, você conhece o perfil de quem mais frequenta as salas? Essa 
é uma informação que pode te ajudar e é também o principal foco. 
 

Os motivos pelos quais você pode escolher a ação no CineCar como 
prioridade de divulgação é,  publico de todas as idades (veja pesquisa 
abaixo), exibição de filme com sua mensagem e marca antes e depois 
das seções, patrocínio de materiais e brindes, esta é uma medida 
eficaz em especial quando o objetivo é fixar a sua marca entre os 
espectadores com a garantia de qualidade de som e imagem. 
                                                                     

Segundo pesquisa selecionada a faixa etária que vai com mais 
frequência ao cinema é a de 18 a 25 anos, que representa 25% do 
público, em seguida, de 26 a 35 (23%), 12 a 18 (20%), 36 a 45 (15%), 
46 a 56 (9%) e por fim as pessoas acima de 56 anos (8%). 
Outra informação interessante mostra que as mulheres vão mais ao 
cinema que os homens, o público feminino representa 52% dos 
espectadores, enquanto o masculino 48%. 
  
Mais uma informação que pode ser utilizada na ação no cinema que 
conseguimos levantar é referente à classe econômica que frequenta o 
espaço com 49%, a classe B predomina seguida da classe C, com 41% 
em terceiro e quarto lugar, respectivamente temos a classe A (9%) e a 
D (1%). A partir disso, é possível selecionar o filme com base na 
expectativa de público, gênero e classificação indicativa para 
segmentar a sua ação. 
                                                                                     

PORQUE DIVULGAR SUA MARCA? 

Apresentamos diversas possibilidades para trabalhar a 
sua marca neste espaço. Oferecemos formas de fixar 
e divulgar o nome de sua empresa através de uma 
ação no cinema, com utilização de uma enorme tela, 
programações inusitadas que envolvam o público, 
personalização do CineCar, entre outras 
possibilidades. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgue 
sua marca 

Anuncie aqui 

Filme máximo de 30’ 
antes e após o filme 

Placas: 3.00 x 1.50 metros 

Guarda chuva para carros 

Caixa de som 
portátil  

SEJA UM PATROCINADOR 

A entrega de brindes deverá ser aprovada previamente pela CineCar. 



Caso não possua veículo ou queira reunir os amigos, o CineCar 

possui transporte próprio para passageiros como micro-ônibus e 

vans executivas e poderá ser contratado o serviço de fretamento 

para um grupo de pessoas com local e horário pré-definidos ida e 

volta (serviço cobrado) o veículo possui: 

• 24 lugares; 

• Poltronas reclináveis; 

• Ar condicionado; 

• Som ambiente; 

• TV/DVD; 

• Banheiro; 

• Geladeira; 

• Wi-fi; 

• Carregador de celular. 
 

Para ciclistas, motociclistas, pedestres ou fretado: disponibilizamos 

cadeiras personalizadas ao ar livre e fone de ouvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

TRANSLADO 



 
CINECAR  SERVIÇOS  CINEMATOGRÁFICOS  E  TURISMO 

Rua: Condessa do Pinhal, 115 - Campo Belo  - CEP. 04610-060 - São Paulo/ SP 

(11) 4858-7788 - www.cinecar.com.br – contato@cinecar.com.br 

cinema ao ar livre no conforto do seu carro 
 


