
Metrópole tem opções fortes de mídia 
Kelly Dores 
 
São Paulo é uma metrópole de números exagerados (veja arte na página ao lado) e acaba de 
ser reconhecida mundialmente pelo seu potencial. Sampa, que completa 456 anos nesta 
segunda-feira (25), foi eleita a cidade nº1 do mundo pelo ranking Hub Culture Zeitgeist, que 
mede a popularidade das cidades mais importantes do mundo. A capital paulista é citada pelo 
seu gigantismo, por ter tudo para se tornar uma força mundial e pela sua população jovem, 
que tem provocado um boom no consumo e na vida noturna. 
 
Dentro desse contexto de consumo e demandas crescentes, as opções de mídia em uma 
potência como São Paulo são fortes e inúmeras, com TVs, rádios, surgimento de novos jornais 
(como o recém-lançado popular Mais, do Grupo Lance!), revistas, gratuitos, BusTV..., porém a 
ausência dos outdoors ainda é sentida, mesmo após três anos da entrada em vigor da Lei 
Cidade Limpa.  
 
“São Paulo vive uma situação bastante atípica com a Lei Cidade Limpa, não só no Brasil, mas 
entre as grandes metrópoles no mundo. É claro que o setor precisava de arrumação, o que 
não quer dizer que a mídia exterior não seja uma ferramenta importante para as marcas. 
Cidades como Nova York, Paris, Londres, Barcelona, todas têm mídia exterior, com graus 
diferentes de organização, mas os outdoors estão lá”, destacou Daniel Chalfon, sócio e vp de 
mídia da Loducca.MPM. 
 
Mas na cidade onde tudo acontece muito rápido, a ausência dos outdoors deu espaço para o 
crescimento de outras mídias, como os jornais gratuitos nos cruzamentos da cidade e da mídia 
out of home, com seus telões de LCD em shoppings, elevadores etc. 
 
 “O mercado acaba se adaptando e os investimentos tomando outro rumo.. Acho que por este 
motivo os jornais gratuitos suprem, ainda que parcialmente, a ausência da mídia exterior. A 
mídia indoor está ganhando força no mundo inteiro, mas claro que a Lei Cidade Limpa acelera 
o movimento aqui. Só que a mídia indoor ainda tem pela frente o desafio do impacto, porque 
não basta colocar um telão no canto da loja. Tem de ter relevância”, observou Chalfon. 
 
Confira nesta e na página 8 highlights sobre as principais mídias de São Paulo.  
 

 
 
TVs focam jornalismo 
Maria Fernanda Malozzi 
 
No ar desde 1983, o telejornal SPTV, da Rede Globo, é exibido de segunda a sábado com o 
intuito de ampliar o espaço para o jornalismo regional na programação da emissora. Como 
seus similares em outros Estados – Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito 
Federal –, o SPTV tinha, no início, 10 minutos de duração e era dividido em três blocos com 
três minutos cada. Eram exibidas reportagens ao vivo, notícias sobre esporte, cobertura 
meteorológica e informações sobre o trânsito no Estado. A TV Bauru permanecia em rede com 
a Globo nos dois primeiros blocos e gerava sozinha o terceiro, com noticiário específico sobre a 
região.  
 
Seis meses após a estreia, o SPTV ganhou uma edição às 12h40, com noticiário, entrevistas de 
estúdio e uma agenda cultural. Suspenso em 1989, o SPTV só retornaria à grade de 
programação sete anos mais tarde. Em 1998, o noticiário passa a ter 40 minutos de exibição. 
Nessa mesma época, surgiu o quadro “Fiscal do Povo”, apresentado por Márcio Canuto. 
 
Hoje o telejornal é apresentado por Carla Vilhena e Chico Pinheiro, em sua primeira edição, e 
por Carlos Tramontina, na edição noturna. 
 
Nesta segunda-feira (25), estreia, na primeira edição do SPTV, uma série de 14 matérias sobre 
a história do enredo de cada escola de samba do grupo especial.  



 
Mas não é apenas a Rede Globo que aposta no telejornalismo local. De segunda à sexta-feira, 
às 7h20, a Rede Record exibe o “SP no Ar”. Apresentado por Luciano Faccioli, o programa tem 
como principal característica “a informação ágil como se fosse um jornal de rádio com muita 
prestação de serviço, como trânsito, tempo e notícias da madrugada”, como define a emissora. 
O programa, que existe desde 2003, tem a Telefônica como patrocinadora das imagens do 
Helicóptero Record, utilizado nos links durante o programa. 
 
A Band, por sua vez, exibe em sua grade, desde agosto de 2006, o SP Acontece. Apresentado 
por José Luiz Datena, o telejornal, com foco em prestar serviço para a comunidade, tem 
patrocínio de Casas Bahia, GM, Volkswagen, Fiat, Cirella, NET e Decolar.  

 
 
Gratuitos renovam 
Cristiane Marsola 
 
A cara do mercado de jornal impresso está um pouco diferente em São Paulo nos últimos 
quatro anos. Os jornais gratuitos em tamanho tabloide distribuídos nas esquinas da cidade 
deram outro significado para essa mídia, que vinha perdendo espaço. “Eu entendo que esses 
jornais de distribuição gratuita são uma tendência desse tipo de mídia”, explicou Marcello 
D’Angelo, presidente do Metro no Brasil. Outra vantagem dos jornais gratuitos é atingir um 
público que não tinha o costume de ler jornais. “A principal contribuição dessa mídia é a 
democratização da leitura. É informação para um público que estava afastado do meio”, disse 
Claudio Zorzett, diretor comercial e de marketing do Destak.  
 
Para D’Angelo, uma das vantagens de São Paulo é que, devido à Lei Cidade Limpa, o jornal 
gratuito trouxe mais organização para os cruzamentos. “O jornal unifica esse meio de 
divulgação. Antes era uma confusão de panfletos nos cruzamentos. Hoje o leitor é brindado 
com um veículo com uma gama de anunciantes bem variada”, opinou.  
 
Os tabloides gratuitos têm anunciantes variados, tanto locais como nacionais. “Temos de tudo. 
Cadeias de varejo, ações especiais de indústria e o poder público porque engloba um público 
interessante para eles”, explicou Zorzett.  
 
De olho nessa tendência, o Primeiramão, conhecido há mais de 30 anos por ser importante em 
classificados, lançou o Primeiramão Notícias, uma edição semanal também gratuita com os 
principais fatos da semana. “Logo após o lançamento, no fim de 2009, pudemos perceber que 
foi uma decisão acertada. A boa recepção pelos anunciantes e pelos leitores foi imediata”, 
disse Franco Ucelli, diretor executivo do Primeiramão. 
 
Destak e Metro aproveitaram o aniversário de 456 anos da cidade, nesta segunda-feira (25), 
para fazer edições especiais.  
 
O Metro lançou uma promoção para adotar 25 cruzamentos de São Paulo, dez deles escolhidos 
pela população. Além disso, serão doadas 456 árvores que vão ser adotadas pelos leitores e 
plantadas em local indicado pela prefeitura. O Destak, além das reportagens específicas, vai 
replicar a edição de sexta-feira (22) na segunda-feira (25) com 50 mil exemplares.  
 
Os jornais gratuitos mantêm o respeito à proporção de 40% de páginas comerciais para 60% 
de páginas editoriais.  
 

 
 
Editoras investem em publicações regionais  
Kelly Dores 
 
Uma cidade do tamanho de São Paulo também provocou a edição de versões regionais de 
revistas nacionais. Referência entre as publicações de lazer na cidade, a revista Veja São Paulo 
(batizada informalmente de Vejinha e distribuída semanalmente junto com Veja) oferece 



amplo guia de entretenimento e serviço há 25 anos aos paulistanos, com informações e 
matérias curiosas sobre a capital. 
 
Para comemorar os 25 anos, a Editora Abril prevê várias ações comemorativas do aniversário 
da revista programadas para início de março, incluindo eventos culturais e ações pontuais para 
os leitores e público anunciante. 
 
A marca Veja São Paulo também vem sendo explorada através de eventos como os Espaços 
Culturais Veja São Paulo Riviera de São Lourenço e Ilhabela, no verão, e Espaços Culturais 
Veja São Paulo Ilhabela e Campos do Jordão, na temporada de inverno, oferecendo 
alternativas gratuitas de cultura e lazer. 
 
Segundo o IVC (Instituto Verificador de Circulação) de janeiro a outubro de 2009, a média de 
circulação de Veja SP foi de 308.406 exemplares, com tiragem de 357.588. No ano passado, a 
revista teve 3.101 páginas de publicidade. A projeção do número de leitores é de mais de 1 
milhão. 
 
Lançada há menos de dois anos pela Editora Globo, a revista mensal Época São Paulo 
comemora os resultados. Encartada na revista Época no final do mês, a publicação provoca 
crescimento de 61% nas vendas avulsas do título semanal nacional, nas regiões em que 
circula a Época São Paulo, informa a editora. Para acelerar a divulgação do título, cerca de 8 
mil pessoas são abordadas mensalmente por 60 promotores.  
 

 
 
Cidade Limpa completa três anos em vigor 
Maria Fernanda Malozzi 
 
A Lei da Cidade Limpa está em vigor desde 1º de janeiro de 2007. Desde então, a capital 
paulista deixou de exibir por suas ruas e avenidas os anúncios que distraíam os motoristas 
parados no trânsito caótico de São Paulo. As agências de publicidade e anunciantes, por sua 
vez, passaram a adotar outras mídias, como as indoor e, mais recentemente, com a 
proliferação da internet no Brasil, a mídia online.   
 
A medida implantada pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM-SP) gerou uma mudança na maneira 
dos anunciantes se comunicarem com seu público-alvo. Afinal, os responsáveis por anúncios 
fora das regras são multados em R$ 10 mil, mais R$ 1 mil por metro quadrado excedente. 
Aliás, não são apenas os outdoors que foram vetados das vias públicas de São Paulo, mas 
também outras mídias externas, como táxis, ônibus e bicicletas.  
 
E pela Lei Cidade Limpa, são penalizados os proprietários de cada painel publicitário, o 
anunciante e o dono do terreno que permitiu fazer a instalação em seu terreno.  
 
Apesar de ter havido algumas liminares de ações individuais pedindo autorização para manter 
a comunicação externa, as empresas, anunciantes e agências se adaptaram à nova realidade 
de São Paulo e apostam, cada vez mais, em outros tipos de comunicação.  
 
De acordo com a Prefeitura de São Paulo, uma pesquisa do Instituto Datafolha, feita em 13 de 
agosto de 2007, concluiu que 63% dos entrevistados aprovaram a Lei Cidade Limpa. 
 
Na mesma época, a Prefeitura estimava que pelo menos 70% de todo o material era irregular. 
E chegou a arrecadar R$ 41 milhões em multas. Nesse mesmo período, foram retiradas 565 
peças publicitárias irregulares na capital – além de remoções voluntárias, feitas por empresas 
de mídia ou anunciantes.  
 

 
 
Cinema pode ser melhor explorado 
Juliana Welling 



 
O cinema brasileiro teve o melhor desempenho  dos últimos cinco anos, segundo levantamento 
da Ancine (Agência Nacional do Cinema). Em 2009, o público total foi de 112,6 milhões de 
espectadores, gerando renda de R$ 969,7 milhões nas salas de cinema. Conforme o órgão, os 
dados representam um crescimento de 25,26% no público e 32,93% na  renda, em relação a 
2008. 
 
Embora os índices revelem um maior interesse dos brasileiros pelas produções 
cinematográficas, André Porto Alegre, diretor comercial da Circuito Digital – empresa 
multiplataforma de distribuição de conteúdo publicitário digital para cinemas, responsável por 
271 salas das redes Severiano Ribeiro, CineSystem, Playarte e CineShow –, afirma que muitos 
anunciantes ainda não exploram o cinema como uma mídia de “vizinhança”, isto é, que não 
exige maior deslocamento de público para a sua visitação, principalmente em uma cidade 
como São Paulo, onde as pessoas são afetadas diariamente pelos longos congestionamentos. 
 
 “Em São Paulo, por exemplo, os padrões das salas existentes têm excelente qualidade. E as 
pessoas não precisam ir muito longe para frequentar o cinema. Ainda vejo a exploração dessa 
mídia de uma maneira bastante elitizada”, afirma Porto Alegre. 
 
Atualmente, de acordo com a Ancine, existem 2.278 salas de cinema no Brasil, sendo São 
Paulo responsável por 35% desse universo, com 800 espaços disponíveis. 
 
Contudo, segundo o diretor comercial da Circuito Digital, há uma grande concentração do 
investimento publicitário nas salas da zona sul da capital paulista, fato que propicia uma 
menor exploração das demais localidades da cidade. “As salas estão muito bem equilibradas 
tanto em serviço como em soluções tecnológicas, e têm audiências altíssimas. Contudo, ainda 
não são exploradas em sua totalidade pelos anunciantes. As verbas destinadas para o cinema 
poderiam ser mais incrementadas e melhor utilizadas”, enfatiza Porto Alegre, complementando 
que a entrada da classe C no mercado de consumo intensificou a frequência dos cinemas, 
propiciando a comercialização de 112 milhões de ingressos em 2009, representando um 
aumento de cerca de 30% em audiência.  
 
3D 
 
Conforme dados do IbopeMídia  referentes ao primeiro semestre de 2009, o cinema teve 
investimento publicitário de R$ 177,1 milhões, uma participação de 1% do total de 
investimentos. Para o diretor comercial do Circuito Digital, as expectativas para 2010 são 
animadoras. “Neste ano, acredito numa maior consolidação das salas 3D. Creio ser impossível 
ao mercado anunciante não se ater a essa movimentação”, acrescenta. 
 
Porto Alegre diz que existem atualmente no País 110 salas digitais, cujo investimento nos 
equipamentos da tecnologia 3D é de aproximadamente US$ 250 mil. Para este ano, o 
executivo prevê a abertura de mais 90 espaços, o que representará 10% do parque de 
exibição nacional. “Anunciantes como Correios, LG, Claro e Centaouro, por exemplo, já 
exploraram muito bem a tecnologia em 2009. Mas ainda falta uma maior inovação dos 
anunciantes para explorarem o 3D que, sem dúvida, é o grande boom dos próximos anos”, diz 
Porto Alegre. 
 
O ceo do grupo 3D Impact Media, Micheal Kronenberg, destaca que a tecnologia deverá, cada 
vez mais, atrair a atenção do mercado para a realização de ações de marketing nas salas 
digitais. Conforme Kronenberg, o 3D propicia grandes impactos nos espectadores que estão, 
naquele momento, vivenciando um período de lazer e com pouca interferência externa. “Esses 
fatores levam importantes benefícios para a publicidade. Acredito que os anunciantes ainda 
têm muito potencial para explorarem o 3D. Mas o mercado está se conscientizando, pois é 
uma tecnologia que vem impressionando a todos”, diz Kronenberg, acrescentando que os 
próximos lançamentos de Hollywood – a previsão são de 11 produções apenas neste ano – irão 
impulsionar o segmento.  

 
 



Mídia Metrô impacta 82% dos usuários  
Kelly Dores 
 
Interessadas nos 3,5 milhões de pessoas que passam diariamente pelas estações do Metrô em 
São Paulo, Kibon, Ades, Nike, Gol Linhas Aéreas, Dafra Motos e C&A estão entre as marcas 
que atualmente anunciam seus produtos nos painéis das estações, nos displays dos trens e 
mesmo no jornal Metro News, distribuído gratuitamente. 
 
O Metrô entende que, nos últimos dois anos, o sistema se consolidou como uma mídia 
imprescindível para os anunciantes. Segundo a companhia, houve aumento significativo de 
expectadores da mídia Metrô, além da disponibilização de novos produtos para a divulgação de 
campanhas publicitárias. 
 
O Metrô informa que é possível conhecer detalhadamente o perfil do consumidor que circula 
em cada estação, diminuindo a dispersão de uma campanha. Além disso, segundo recente 
pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, a mídia Metrô impacta 82% dos usuários, com um 
recall de 56%.  
 
A mídia no Metrô segue o Regulamento para Exploração de Mídias em Áreas e Equipamentos 
de Propriedade da Companhia do Metrô, destinada à realização de ações publicitárias mediante 
credenciamento. Os anúncios podem ser expostos de várias maneiras. Nas estações, por meio 
de painéis super, painéis clássicos, painéis dupla face, backlights, tótens de mídia, aparelhos 
bluetooth, banners e adesivos. Nos trens, por meio de painéis de trem, sancas e adesivos. 
 
CPTM 
 
Já nos trens e estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não há uma 
legislação específica para fazer publicidade, mas há uma equipe especializada, a MídiaCPTM, 
encarregada de atender o mercado publicitário. Segundo a empresa, essa equipe também é 
responsável por contratar pesquisas sobre os mais de 2 milhões de usuários que utilizam 
diariamente as estações e trens da companhia. 
 
A CPTM também prevê, para meados do segundo semestre, publicação de edital para a 
concorrência de instalação e exploração de mídia digital em trens e estações da CPTM. Os 
testes para instalação dos monitores multimídia no interior dos trens estão sendo feitos neste 
primeiro semestre.  
 

 
 
BusTV tem 500 monitores na capital 
Juliana Welling 
 
Implementada em 2007 no Brasil, com investimento de cerca de R$ 20 milhões, a BusTV 
chegou a São Paulo no mesmo período em que a Lei Cidade Limpa entrou em vigor na capital 
paulista. “Na realidade foi uma feliz coincidência. Tínhamos em 2004 uma pequena operação 
da BusTV em Portugal, e em 2006 trouxemos a marca para o Brasil.  Começamos a explorar a 
tecnologia em São Paulo no ano seguinte, mas não somente pela Lei Cidade Limpa”, afirma 
Fábio Simões, diretor comercial da BusTV. 
 
Atualmente, o executivo diz que a empresa dispõe, apenas em São Paulo, de 500 monitores 
em 250 ônibus da capital. Em todo o Brasil, são 1.700 monitores instalados em 850 ônibus do 
País. “Estamos presentes em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto 
Alegre, Belo Horizonte e Brasília. Em 2010, vamos atuar no interior de São Paulo e também na 
Colômbia”, diz Simões. 
 
De acordo com o executivo, a BusTV conta com a parceria de grandes anunciantes, entre eles, 
Casas Bahia, Pernambucanas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Banco 
Real, Unilever, TIM, Vivo, Sesi, Senai, UnicSul, além de todos os ministérios do governo 
federal.  



 
Em 2009, a BusTV faturou R$ 15 milhões com publicidade, número que, segundo Simões, 
representa crescimento de 100% em relação a 2008. Para 2010, a expectativa da empresa é 
de faturar cerca de R$ 20 milhões. “As únicas restrições impostas pelos órgãos gestores do 
transporte público em São Paulo dizem respeito à não-veiculação de propaganda de conteúdos 
religioso, sindical e alcoólico. Contudo, isso já faz parte de nossa filosofia”, afirma Simões, 
acrescentando que uma das vantagens do canal é a comunicação com públicos das classes B e 
C. Segundo ele, o canal detém a atenção desses consumidores por, no mínimo, duas horas por 
dia. “Nós não só garantimos o resultado ao anunciante, como também levamos benefícios à 
população para deixar a viagem mais agradável”, diz. 
 
Em relação à veiculação de conteúdo, o executivo também conta que a BusTV firmou parceria 
com o jornal O Lance!. A partir de fevereiro, os monitores nos ônibus da capital paulista 
também exibirão programas esportivos.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 jan. 2009, p. 7-8.  


