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A realização da Copa do 
Mundo de 2014 no Brasil ajudou 
a acelerar planos para a expan-
são ou criação de metrôs. No 
Nordeste, a cidade de Fortaleza 
terá seu próprio sistema — 74% 
das obras estão concluídas, com 
início de atividades previsto 
para o segundo semestre de 
2011. O sistema atenderá aos 
municípios de Fortaleza, Cau-
caia, Maracanaú, Maranguape e 
Pacatuba. Com sua implantação 
total, o número de passageiros 
transportados diariamente che-
gará a 485 mil. 

A próxima mídia
Salvador tem um metrô de seis 

quilômetros em construção e os 
trens já foram adquiridos. Natal tem 
um projeto de metrô de superfície, 
que foi incluído no PAC, e Teresina 
opera uma linha de metropolitanos 
que atende somente 5,2 mil pessoas 
por dia, com previsão de expansão 
para atingir, segundo o governo 
local, até 40 mil.

No sul, Porto Alegre tem um 
“trem-metrô” que chega a cidades 
próximas, como Canoas, mas já 
há planos para criar estações sub-
terrâneas próximas aos estádios 
Beira-Rio (que sediará jogos da 

Copa) e Olímpico. A expectativa é 
de atender até 300 mil pessoas por 
dia. A Trensurb, que opera o siste-
ma, aposta em comunicação com a 
produção de informativos como o 
Notícia na Linha, usado em paineis 
nas estações e dentro dos trens, e 
guias para os usuários, apresentan-
do serviços e pontos turísticos.

Curitiba também tem um pro-
jeto de metrô, cuja licitação foi 
cancelada. Mas a cidade já tem 
até site do serviço de transporte 
que anuncia a primeira linha, que 
iria do CIC Sul a Santa Cândida. A 
previsão de investimento é de R$ 2 
bilhões. Em Florianópolis, há pla-
nos de um metrô de superfície que 
ligaria a ilha de Santa Catarina ao 
lado continental da capital catari-
nense, passando pelo cartão postal 
da cidade, a ponte Hercílio Luz.

Convenhamos que o metrô 
não é, à primeira análise, o lugar 
mais propício para se divertir ou 
tomar uma decisão de compra. 
Quem passa em horário de rush 
pela estação da Carioca, no Rio 
de Janeiro, ou pela Sé, a prin-
cipal do metrô de São Paulo, 
sabe bem disso. Além da espera,  
muitos vagões paulistanos,  por 
exemplo, ainda não têm ar con-
dicionado — a Secretaria de 
Transportes justifica que eles 
estarão equipados até o fim do 
projeto de expansão. 

Como se não bastasse, o 
metrô é caro, se comparado 
com outros ao redor do mundo. 
A tarifa subiu para R$ 2,65 no 
começo de fevereiro em São 
Paulo, e está em R$ 2,80 no 
Rio, contra os $ 1,10 pesos, ou 
R$ 0,53, no subsidiado metrô 
de Buenos Aires. A própria 
reportagem passou por alguns 
percalços, quando precisou 
esperar mais de cinco minutos 
pela partida de um dos carros na 
estação Barra Funda para uma 
entrevista marcada na Santa 
Cecília, duas estações depois. 

Cidades brasileiras com Metrô 
(malha atual)

São Paulo 62,30 km

Rio de Janeiro 40,00 km

Brasília 42,38 km

Recife 39,50 km

Porto Alegre 33,80 km

Belo Horizonte 28,10 km

Teresina 12,50 km

Oportunidades no subterrâneo
Mesmo lotados, quentes e com serviços que nem sempre funcionam como deveriam,  
metrôs surgem como espaço para marcas e eventos culturais
Felipe Turlão

Mas é possível, mesmo que 
por alguns instantes, sair dessa 
loucura para refrescar, se não 
o corpo, ao menos o espírito e 
a mente. O Metrô paulistano 
aposta no Projeto Encontros, 
cuja base está na Santa Cecília. 
São oferecidas, em diversas es-
tações, oficinas culturais, teatro, 
exibição de curtas e filmes de 
longa-metragem, dança, música 
e muito mais. Todos os projetos 
são coordenados por um setor 
especial, comandado por Aloisio 

Gibson, chefe do departamento 
de marketing corporativo do 
Metrô. “São 20 exposições em 
média, por mês, em todas as 
estações”, afirma. 

Por conta desse controle, 
não se vê nos subterrâneos de 
São Paulo uma cena comum em 
metrôs de lugares como Paris: o 
sujeito que toca violão com uma 
caixinha de madeira do lado. 
Ele precisaria passar pelo crivo 
do setor que, constatando sua 
relevância cultural, permitiria 

Fonte: operadoras dos sistemas

que ele tocasse nesse espaço 
formal. Além dessas atrações, o 
metrô de São Paulo exibe obras 
de arte de artistas renomados, 
como Aldemir Martins e Tomie 
Ohtake. A seleção é feita por um 
comitê de artes.

O metrô de São Paulo abriga 
ainda um acervo de 20 mil livros, 
disponíveis em seis bibliotecas 
do Instituto Brasil Leitor (IBL). 
Cada espaço conta com o patro-
cínio de marcas como Instituto 
Votorantim e Visa, para cobrir 

Cuiabá tem planos para um 
metrô de superfície com até 30 
quilômetros. A cidade está pre-
vista para ser uma das 12 sedes do 
Brasil no Copa de 2014. No Norte, 
Manaus teve uma licitação para a 
construção de um monotrilho adia-

os custos de R$ 480 mil só no 
primeiro ano e os R$ 230 mil 
nos anos seguintes. “O índice de 
furto é de apenas 0,02%, ou dois 
a cada 10 mil”, garante o diretor 
geral do IBL, William Nacked. 

O projeto, que tem ainda 
quiosques em duas estações do 
Rio de Janeiro e uma em Recife, 
Porto Alegre e Belo Horizonte, 

da, segundo o Portal Amazônia. 
Trata-se de um tipo de metrô 
reduzido, que atenderia outra 
cidade que sediará a Copa.

Entre os que já funcionam, 
o de Belo Horizonte, por exem-
plo, tem eventos como a Quarta 
Cultural e oferece espaços para 
veiculação de publicidade, como 
frontlights, paineis de banco e 
de trem. No Recife há paineis 
nas estações e dentro dos trens. 
O fato de o metrô recifense ser 
apenas de superfície é favorável 
à publicidade, já que o público 
externo também vê os anúncios. 
Além de espaço publicitário, o 
metrô de Brasília oferece pro-
gramação cultural que vai de 
exposições a circo em suas 23 
estações, por onde trafegam 150 
mil pessoas por dia. 

Monitores nos vagões, espaços comerciais em estações de grande fluxo de pessoas e a máquina de venda de livros: pesquisas mostram que 82% dos usuários são impactados por ações de divulgação realizadas no metrô

Espaços publicitários no metrô paulistano: opções vão da adesivação de paredes a estandes, com possibilidade de criação de iniciativas que utilizem todas as mídias disponíveis 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1401, p. 30, 22 mar. 2010.




