
Contato Brasil adquire nova ferramenta para mercado de mídia exterior  
 
A Contato Brasil - empresa de comercialização de mídia exterior - adquire o novo produto do 
instituto de pesquisas Datafolha - o Datafolha Cidades - criado para atender às necessidades 
desse meio.  
 
A ferramenta que coloca à disposição das empresas dados como o número de mídias exteriores 
existentes em cada uma das ruas pesquisadas da capital de São Paulo. O produto informa sobre 
visualização fotográfica, endereço, exibidor, sentido de visualização e localização do mapa. 
Sempre levando em conta as necessidades dos seus clientes.'O Datafolha Cidades é o que há de 
mais moderno no mercado em termos de pesquisa. A sua importância para o mercado de mídia 
exterior é inquestionável', diz Raul Nogueira Filho, diretor Comercial da Contato Brasil.  
 
O Datafolha Cidades é uma ferramenta importante para o trabalho das empresas de mídia 
exterior, porque fornece dados quantitativos e qualitativos sobre a movimentação nas ruas de São 
Paulo. Ou seja, a pesquisa especifica a quantidade de pessoas diferentes que costumam passar 
numa rua ou avenida em uma semana, bem como de visualização do que se encontra disponível 
em cada uma das ruas pesquisadas. Traçam dados de perfil sócio-demográfico - sexo, idade, 
escolaridade, renda mensal individual ou familiar e classificação econômica - e posse de itens de 
conforto - telefone, microcomputador, automóvel, outros - das pessoas que circulam pela cidade 
de São Paulo. Com esses dados, calcula-se o impacto potencial de cada uma das ruas ou 
avenidas.  
 
A base de dados utilizada para a composição do perfil do Datafolha Cidades é consolidada a partir 
do banco de pontos das pesquisas do Data Folha, uma das mais valiosas contribuições técnicas do 
instituto ao meio. Para o produto Data Folha Cidades foram consideradas, no total, 81 mil 
abordagens, feitas ao longo dos últimos dois anos na cidade de São Paulo.  
 
Além de comprar o software Datafolha Cidades, a Contato Brasil, por meio da sua coligada Rio 
Mídia Exterior, entra como parceira do instituto de pesquisa Datafolha na implantação deste 
produto no estado do Rio de Janeiro. O serviço funciona, até então, no Estado de São Paulo e 
pretende abranger as dez principais metrópoles do país, sendo que em abril já estará disponível 
no estado carioca. Para isto a Contato Brasil estará intensificando o trabalho com suas coligadas.  
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