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O panorama desenhado pelos empresá-
rios e executivos do setor do mercado 

de mídia out-of-home do Rio de Janeiro 
para os próximos quatro anos é um dos 
mais promissores do País. O segmento 
digital out-of-home (OOH), que já cres-
ceu 22,2% no ano passado em compara-
ção à 2011, de acordo com o Projeto In-
ter-Meios, projeta índices de incremen-
to ainda robustos, em razão de grandes 
eventos previstos para a cidade, como a 
Olimpíada e a Copa do Mundo,além do 
movimento de reorganização institucio-
nal pelo qual o mercado em geral está 
passando. 

Segundo o presidente da Associação 
Brasileira de Mídia Out of Home (Abdoh), 
Ângelo de Sá Júnior, este ano os negócios 
do setor como um todo deverão avançar 
entre 10% e 15% e para os próximos anos 
a expectativa é que o crescimento seja 
de, aproximadamente, dois dígitos. “Es-
se movimento de expansão deve perma-
necer até a Olimpíada , pelo menos. Isso 
porque o Rio de Janeiro virou um palco 
em que todas as grandes marcas querem 
atuar e algumas querem ser protagonis-
tas”, compara o executivo.

Por conta dessas novas demandas, Sá 
Júnior enfatiza que o mercado fluminense 
passou a ser ainda mais estratégico para a 
mídia OOH e deve se tornar um irradiador 
de negócios para todo o País . Além da ini-
ciativa privada, ele afirma que os governos 
estaduais e municipais também deverão 
solicitar do setor projetos que viabilizem 
empreendimentos de prestações de ser-
viços que melhor atendam a população 
e os turistas, tais como o uso do mobili-
ário urbano da cidade e também de al-
gumas peças de mídia exterior, que pos-
sam contribuir para desonerar o Estado. 

A perspectiva do presidente da Ab-
doh é que todos esses projetos colabo-
rem para que o setor atraia mais recursos 
e  aumente seu share no mercado publi-
citário. “O total investido no segmento, 

tua. Para ele, o segmento do mercado que 
mais tem condições de rentabilizar esse 
cenário favorável é o ligado ao transpor-
te público. “O Metrô Rio, por exemplo, é 
o principal meio de transporte para os 
estádios e será fundamental para a es-
tratégia da Fifa na Copa do Mundo, as-
sim como foi fundamental na Copa das 
Confederações”, considera. Ele acrescenta 
que o metrô tem uma  audiência diária de 
1,5 milhão de pessoas e durante a Copa 
do Mundo milhares de turistas irão usar 
o metrô, podendo dobrar esse número.

A despeito das constantes manifesta-
ções feitas pela população pela melhoria 
dos serviços prestados pelos trens que 
servem a região metropolitana, a renta-
bilidade da Supervia, empresa que admi-
nistra 270 quilômetros de malha ferroviá-
ria, com 102 estações que cortam 12 mu-
nicípios do Rio de Janeiro, cuja popula-
ção é prioritariamente das classes B e C,  
apresenta números positivos, com incre-
mento anual de 30%, percentual acima 
da média do mercado, como frisa Júlio 
Marques, diretor comercial da Supervia. 

“Registramos um crescimento signifi-
cativo nos últimos anos. Entre 2010 e 2013, 
tivemos um aumento de 180% no fatura-
mento em mídia e terminaremos este ano 
com números recordes”, prevê. As pers-

Out-Of-hOme 

Cenário inspirador 
Mercado de mídia exterior projeta crescimento robusto para os próximos quatro anos

Por Welliton Moraes

de acordo com o Projeto Inter-Meios é 
de R$ 912 milhões, o que nos coloca na 
sexta colocação na captação de verbas , 
o que não condiz com a nossa capacida-
de de alcance, já que somos a terceira mí-
dia com maior taxa de penetração entre 
o público”, argumenta. O executivo está 
confiante de que o mercado conseguirá 
ampliar seu share no mercado, que atu-
almente é de 3% e diz que, dependendo 
de como capitalizar esse período de va-
cas gordas, esse  percentual pode avan-
çar até 10%.

Mais eficiente
De acordo com Sá Júnior, as empresas 

que atuam na área estão se preparando 
para essa expansão, investindo em ino-
vação e na profissionalização. Outro indí-
cio dessa fase promissora, apontada por 
ele, é que o mercado já tem atraído gran-
des empresas, como a Ótima, do grupo 
Odebrecht, a Elemidia, da Abril, o Gru-
po Bandeirantes, o Portal Terra, além de 
empresas estrangeiras como a JC Decaux 
e a Clear Channel. “A previsão é que es-
se ambiente de efervescência continue 
e traga mais investimentos estrangeiros, 
além do que, os players nacionais também 
deverão rever suas operações. Toda essa 
movimentação deverá gerar aquisições, 

fusões e compras, o que deve reconfigu-
rar o perfil do mercado”, projeta. 

O investimento de R$ 10 milhões  feito 
pela DMS para instalar perto de dois mil 
monitores digitais de TV no metrô cario-
ca é mais um indicador de positividade 
do ambiente de negócios no Estado. A 
DMS, que desde o ano passado é a em-
presa responsável pela operação e co-
mercialização de toda a mídia do Metrô 
Rio, dividiu recentemente as operações 
em dois braços: o estático, comandado 
por Daniel Simões, e o digital, sob a res-
ponsabilidade do sócio, Fábio Simões. 
O executivo conta que o conteúdo a ser 
transmitido nas telas do metrô será for-
necido pela TV Minuto, do Grupo Ban-
deirantes, que firmou parceria específi-
ca para essa prestação de serviço com a 
DMS.  Simões informa que, por conta do 
calendário de eventos, toda a operação 
de instalação dos equipamentos foi ace-
lerada para que tudo ficasse pronto an-
tes da Copa do Mundo para melhor aten-
der ao público.

“Acredito que o bom desempenho do 
setor possa atrair empresas de fora do País 
e também alguns fundos de investimen-
tos. O meio cresceu 11,5% no primeiro 
semestre ficando atrás apenas de Cine-
ma, cujos negócios avançam 13%”, pon-

Ação da DMS no metrô: audiência diária de 1,5 milhão de pessoas nas estações Central de monitoramento da Elemidia: expectativa de crescimento de 20% em 2013

Ângelo de Sá, da Abdoh: movimento  
de expansão até a Olimpíada 

Fábio Simões, da DMS: dois mil  
monitores digitais no metrô caricoa

Giberto Amaral, da BusTv:  operação  
em 500 ônibus até o final de 2013
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O diretor comercial da Taxidoor 
Brasil, Luciano Leite, é categórico: o 
momento não poderia ser mais oportuno 
para a geração de novos negócios e 
o setor de mídia out-of-home tem se 
empenhado para rentabilizar essa 
situação. “O segmento no Rio de Janeiro 
passa por um excelente momento 
econômico, mesmo depois dos ajustes 
da Prefeitura com a criação do ‘Rio 
Limpo’, limitando alguns formatos 
de mídia na Zona Sul e no Centro da 
cidade”, pondera. 

A exemplo do que fez Fábio Simões, da 
DMS, Leite também identifica o meio no 
qual atua como o que deverá conseguir 
capitalizar melhor essa nova fase. 
“Acreditamos que o meio Taxidoor será 
um dos mais beneficiados, principalmente 
pelo retorno que a mídia proporciona para 
seus anunciantes. Os táxis estão onde há 
negócios, onde estão as pessoas. Uma 
frota de cem táxis circula cerca de 900 
mil quilômetros por mês e se pensarmos 
que um veículo impacta 1.092 pessoas no 
trânsito por dia, se multiplicarmos pelo 
total da frota podemos ter um resultado 
final de três milhões 276 mil impactos por 
mês”, calcula.

Até o fim do ano, a empresa, que atua 
em todas as capitais do País, investirá 
na expansão da sua frota de Luminosos 
TaxiTop, produto instalado no teto 
dos táxis para exibição de publicidade. 

Mídia em táxi: um veículo, mil pessoas

Essas peças, explica o executivo, oferecem 
uma forma inovadora de promover as 
campanhas, por meio de dispositivos que 
funcionam tanto durante o dia quanto à 
noite e agilizam o retorno do investimento. 

“Temos como objetivo mudar o 
conceito de como exibir publicidade nos 
táxis brasileiros e, principalmente, na 
capital fluminense. No Rio de Janeiro 
pretendemos instalar até o ano de 2016, 
cerca de 2 mil luminosos TaxiTops, 
programa Leite, para quem por conta da 
jovialidade  da publicidade em táxi no Brasil 
ainda há carência de profissionais que se 

dediquem em criar novos formatos, que 
deem uma nova cara ao segmento, que 
seja mais moderna e eficiente. 

Lembra que o táxi é um veículo que 
está sempre em uma velocidade entre 
60 e 80 km/hora. Por isso, enfatiza que 
a comunicação deve ser atraente, direta 
e visível a distância. “As pessoas estão 
nas calçadas, em outros veículos, motos, 
bicicletas, consumindo ou trabalhando 
em locais de grande movimentação, um 
layout bem elaborado é fundamental 
para o sucesso da campanha”, 
argumenta. 

pectivas para 2014 também são anima-
doras, segundo a definição de Marques. 
Ele reforça que a Supervia está investin-
do na melhoria dos trens e na infraestru-
tura ferroviária, com a revitalização das 
estações e promoção de grandes eventos, 
o que terá um consequente aumento no 
número de passageiros. 

Quanto mais, melhor
Marques observa que o ambiente de 

negócios já mudou significativamente 
este ano, com a Jornada Mundial da Ju-
ventude e a Copa das Confederações o 
objetivo, enfatiza, é dobrar o número de 
parceiros para o próximo ano. Para isso, 
explica que a companhia dá atenção es-
pecial aos clientes com abrangência re-
gional, localizados no entorno das esta-
ções. “A Supervia acredita que as mídias 
de grande impacto, tais como big painéis 
e empenas, mobiliário de plataforma, as 
mídias eletrônicas (TVs nos trens e pla-
taformas da Central do Brasil) e as mí-
dias diferenciadas (painéis multimídias e 
adoção de estações) permanecerão com 
grande visibilidade, capturando a atenção 
dos mais de 150 milhões de passageiros 
que transitam anualmente pelas 102 es-
tações do sistema ferroviário. Além dos 
cerca de três milhões de passageiros que 
transitam pelo Teleférico do Alemão por 
ano”, detalha o executivo.

Entre os principais projetos desenvol-
vidos pela Supervia, Marques cita a revi-
talização da estação Leopoldina; o proje-
to Bicicletários, cujo objetivo é incentivar 
o uso da bicicleta que, como o trem, tam-
bém é um meio de transporte não poluen-
te e o Teleférico do Alemão, administrado 
pela Supervia, que possibilita o desloca-
mento dos moradores que vivem na re-
gião, gerando oportunidades de trabalho 
e promovendo o turismo local. Também 
menciona a realização de eventos artís-
ticos na Central do Brasil. “Esse cenário 
permite buscar e modificar as ações, pa-
ra capitalizar, da melhor maneira possí-
vel, a atenção de mais de 300 milhões de 
deslocamentos feitos pelos clientes por 
ano”, assinala.

A rede Elemidia, do Grupo Abril, está  
de olho no amplo número de anuncian-
tes que querem associar sua imagem aos 
grandes eventos esportivos, mas não que-
rem disputar espaço com os patrocinado-
res. “Estamos dando atenção especial a 
este anunciante, promovendo planos es-
pecíficos para atendê-los, utilizando prin-
cipalmente da nossa alta segmentação e 

dos ambientes diferenciados onde esta-
mos presentes, principalmente edifícios 
comerciais, academias, universidades e 
hotéis, com alternativas significativas para 
o anunciante em geral, levando sua men-
sagem a pontos muito próximos das áre-
as de exclusão do evento Fifa”, explica Ru-
bem Amarane, diretor-geral da Elemidia.

O executivo frisa que a empresa es-
tá investindo na expansão da rede, além 
de oferecer crossmedia com os demais 
veículos do Grupo Abril. “De 2011 para 
2012, crescemos 45% em faturamento e, 
este ano, a expectativa é crescermos 20% 
em relação à 2012”, contabiliza.

Revisão constante
O redesenho do perfil de negócios do 

mercado do Rio de Janeiro, de acordo 
com Gilberto Amaral, gerente-geral na-

cional da rede BusTV, também está es-
timulando o mercado anunciante como 
um todo a reavaliar seu posicionamento 
diante da expansão do ambiente de ne-
gócios. O executivo afirma que o teles-
pectador está mais exigente, o que faz 
com que constantemente o conteúdo 
seja aprimorado. “Imagina você, ficar 
dentro de um ônibus com TV vendo um 
conteúdo ruim. Desagradaria, não só a 
nosso público, mas também a empresa 
de ônibus, que é nossa parceira e, prin-
cipalmente, espantaria os anunciantes”, 
exemplifica o executivo da BusTV, cujos 
negócios cresceram 20% no ano passa-
do e a expectativa é repetir essa perfor-
mance em 2013.

Amaral não acredita que a movimen-
tação do mercado vai gerar uma onda 
de fusões e aquisições. Isso porque ele 

considera que ainda não há maturida-
de para esse tipo de operação, o que já 
está ocorrendo e deve se acentuar são 
as parcerias entre as grandes empresas 
do setor.  Atualmente, a BusTV opera 400 
ônibus e espera ate o final de 2013 ele-
var esse número para 500 no Rio de Ja-
neiro. A empresa aposta na entrega sob 
medida para se diferenciar da concor-
rência e melhor rentabilizar a boa fase 
do mercado local. “Liberdade na elabo-
ração de formatos de inserções publici-
tárias na programação, interatividade 
de ações publicitárias com eventos que 
estejam acontecendo na cidade, ações 
de branded content em nossa progra-
mação. As possibilidades são muito va-
riadas e podem ser desenvolvidas des-
de que não firam nossos princípios éti-
cos e comerciais”, afirma.

Dados da BusTV mostram que telespectador nos ônibus está mais exigente com conteúdo Bandeira e empena em estação de trem administrada pela Supervia: alta visibilidade 

Luciano Leite, da Taxidoor: “Os táxis estão onde há negócios, onde estão as pessoas"
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Raio X do mercado anunciante

Confira dados sobre anunciantes, mídia e mercado consumidor na região

Audiência da TV aberta Ranking da circulação de jornais no Rio de Janeiro — janeiro/2013 a julho/2013

Principais mercados da região

IndIcadores

IPC MAPS 2013 IPC 2012

Ranking dos maiores municípios do Rio de Janeiro Share de 
consumo

Posição no ranking Potencial de 
consumo  

2013 - R$ bi

Share de 
consumo

Posição no ranking

COD Município Nacional Estadual Nacional Estadual

3304557 Rio de Janeiro 5,25581 2 1 157,720 4,98225 2 1

3304904 São Gonçalo 0,51407 18 2 15,420 0,51466 18 2

3303302 Niterói 0,49101 20 3 14,735 0,50732 19 3

3301702 Duque de Caxias 0,41599 27 4 12,448 0,39647 32 4

3303500 Nova Iguaçu 0,36495 35 5 10,886 0,35669 40 5

3301009 Campos dos Goytacazes 0,23110 56 6 6,618 0,22131 56 6

3300456 Belford Roxo 0,21704 57 7 6,513 0,21887 59 7

3305109 São João de Meriti 0,21517 59 8 6,457 0,21383 60 8

3303906 Petrópolis 0,18436 72 9 5,359 0,18954 74 9

3306305 Volta Redonda 0,16255 84 10 4,877 0,17966 76 10

Publicação UF Posição Mercado % Média

O Globo RJ 1º 30,55 219.269

Extra RJ 2º 26,79 192.306

Meia Hora RJ 3º 17,29 124.106

Expresso da Informação RJ 4º 10,02 71.927

O Dia RJ 5º 6,80 48.788

Lance! RJ 6º 3,75 26.929

Valor Econômico SP 7º 1,35 9.708

O São Gonçalo RJ 8º 1,20 8.584

Folha de S.Paulo SP 9º 0,98 7.048

Mais Informação por Menos RJ 10º 0,96 6.864

O Estado de S. Paulo SP 11º 0,22 1.545

Agora São Paulo SP 12º 0,08 545

Estado de Minas MG 13º 0,01 87

Correio Braziliense DF 14º 0,01 36

Zero Hora RS 15º 0,00 31

A Tarde BA 16º 0,00 14

A Gazeta ES 17º 0,00 12

ABC Domingo RS 18º 0,00 8

O Tempo MG 19º 0,00 7

Jornal NH 20º 0,00 6

Super Notícia MG 21º 0,00 6

A Tribuna ES 22º 0,00 5

Jornal Cinform SE 23º 0,00 3

Correio do Estado MS 24º 0,00 3

Notícia Agora ES 25º 0,00 3

Correio da Paraíba PB 26º 0,00 2

Diário Popular RS 27º 0,00 1

Diário de Pernambuco PE 28º 0,00 1

Pioneiro RS 29º 0,00 1

O Liberal SP 30º 0,00 1

Folha Do Oeste SC 31º 0,00 1

TOTAL:            31 717.847

Ranking por setor
10 semestre  
2013 (R$)

1 Comércio varejo  1.746.039 
2 Higiene pessoal e beleza  440.084 
3 Servicos ao consumidor  405.940 
4 Mercado financeiro e seguros  360.372 
5 Cultura lazer esporte turismo  320.786 
6 Veiculos pecas e acessorios  309.371 
7 Bebidas  286.801 
8 Servicos de telecomunicação  282.874 
9 Servicos públicos e sociais  275.958 

10 Farmacêutica  188.383

Ranking por categoria
10 semestre  
2013 (R$)

1 Super hipermercados atacadista  505.395 
2 Lojas de departamento  497.257 
3 Concessionárias  338.609 
4 Campanhas públicas  201.612 
5 Cervejas  157.141 
6 Varejo montadora  135.080 
7 Eventos sociais e culturais  130.942 
8 Créditos  103.864 
9 Veículos passeio  102.979 

10 E-commerce  101.865 

Fonte: Ibope Media - Monitor Evolution - banco ME1306TOTAL

Cobertura Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (6 emissoras de TV aberta, 14 emissoras de rádio, 8 títulos de jornal, 96 salas de cinema 
e mobiliário urbano).

Total domicílios Total indivíduos

Audiência 
%

Audiência 
(000)

Audiência 
%

Audiência 
(000)

Globo
Novela III 40 1.441 20 2.050

Flash Globo not 38 1.394 18 1.841

Jornal Nacional 32 1.154 15 1.571

Roberto Carlos Reflexões 30 1.077 16 1.623

A Grande Família 30 1.075 15 1.554

Record
Rei Davi 15 533 7 757

A Fazenda 13 469 6 628

Ídolos reprise 11 413 6 581

Novela 22h 10 373 5 520

Tela Máxima especial 10 372 5 525

Sbt
Programa Silvio Santos 11 416 6 592

Troféu Imprensa 10 365 5 537

Eliana 9 312 4 425

Vamos Brincar de Forca 8 308 4 426

A Praça é Nossa 8 306 4 414

tV band
Brasil Urgente 2 6 201 2 222

Pânico na Band 5 196 3 264

Jornal da Band 4 159 2 198

Jornal do Rio 4 147 2 175

Miss Brasil 4 143 1 140

Rede tV!
Pânico na TV 3 111 1 148

Pânico reprise 3 93 1 128

Dr Hollywood 2 87 1 108

Mega Senha 2 63 1 78

Carnaval (madrugada) 2 62 1 90

Cnt  
Lei Ord Un Vit Especiais not 3 92 1 121

Especial Cinema 2 75 1 90

Lei Ord Un Vit especiais 2 66 1 85

São João 1 43 0 52

 Balanço Esportivo 1 39 0 49

tV brasil
7 de setembro 1 41 0 44

Plantão TV Brasil vivo mad 1 36 0 43

Flash rep Rio esp vivo 1 33 0 23

Protetores Planeta 1 31 0 34

Isolados Hist Sobrev Ves 1 28 0 35

Fonte: Ibope/media workstation/grande Rio de Janeiro 2012
Universo domiciliar: 3.631.85
Universo individual: 10.436.14
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Potencial de consumo

Rio de Janeiro

População

Total 16.353.446

Urbana 15.905.932

Rural 447.514

Homens 7.654.778

Mulheres 8.698.668

0-4 anos 921.397

5-9 anos 1.056.799

10-14 anos 1.327.092

15-19 anos 1.246.941

20-29-anos 2.628.550

30-49 anos 4.908.308

50 + anos 4.264.359

Alfabetizada 14.669.377

Crescimento demográfico (% a.a.) 0,75

Densidade demográfica (hab/km2) 374,3

Dados Gerais

Área (Km2) 43.696,1

Frota de Veículos 5.407.151

IPC Maps (share de consumo)

10,51807

Posição no ranking

Nacional 20

Domicílios

Total 5.359.660

Urbanos 5.220.535

Rurais 139.125

Consumo per capita (R$/ano)

Urbano 19.528,17

Rural 11.221,55

Número de empresas 1.202.089

Indústria 151.773

Serviços 659.476

Agribusiness 2.939

Comércio 387.901

Detalhamento por setores

Serviços de Saúde 26.825

Agências Bancárias 2.670

Educação 29.027

Administração Pública 2.320

Atividades Financeiras 22.556

Correios e Outras Ativ Entrega 3.785

Transportes 32.709

Alojamento 5.987

Alimentação 89.079

Reparação Veículos 44.872

Serviços em Geral 399.646

Indústria Extrativa 2.804

Construção 56.415

Reciclagem 1.620

Prod./Distr. Eletric/Gás/Água 1.473

Indústria em Geral 89.461

Comércio Atacadista 51.269

Comércio Varejista 336.632

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E TOTAL

Número de domicílios urbanos 32.993 243.125 576.679 1.239.138 1.426.159 1.069.774 603.419 29.248 5.220.535

% Domicílios por classe 0,6% 4,7% 11,0% 23,7% 27,3% 20,5% 11,6% 0,6% 100,0%

Categorias IPC Maps 2013
Potencial de consumo por categoria — em R$

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E TOTAL

Alimentação no Domicílio 524.842.285 2.708.514.127 5.107.101.131 7.375.105.380 6.963.105.101 3.447.083.962 1.234.037.806 29.910.976 27.389.700.766

Alimentação fora do Domicílio 715.869.610 3.241.568.919 4.000.815.571 4.900.930.286 3.835.492.888 1.700.227.317 648.622.064 15.721.495 19.059.248.149

Bebidas 70.095.412 294.413.694 568.993.636 810.665.864 712.215.318 414.216.600 138.427.903 3.355.257 3.012.383.685

Manutenção do Lar 3.597.793.725 12.947.575.452 20.648.232.825 24.723.879.118 20.096.408.922 9.044.564.360 3.767.742.984 91.323.676 94.917.521.063

Artigos de Limpeza 23.029.369 238.641.098 273.706.329 319.309.894 330.433.231 154.704.780 61.287.919 1.485.515 1.402.598.134

Mobiliários e Artigos do Lar 168.155.058 540.666.111 899.703.513 991.528.707 914.609.840 309.845.347 93.496.891 2.266.206 3.920.271.674

Eletrodomésticos e Equips. 206.543.501 1.034.417.627 1.440.120.958 1.494.799.226 1.522.460.273 683.315.759 220.717.284 5.349.811 6.607.724.439

Vestuário Confeccionado 225.691.516 1.058.235.806 1.873.824.189 1.896.081.212 1.505.121.698 623.176.999 272.615.126 6.607.727 7.461.354.274

Calçados 82.183.059 604.509.330 664.991.777 904.552.505 679.872.207 272.585.464 131.663.009 3.191.287 3.343.548.638

Outras Despesas com Vestuário 40.495.464 108.133.222 122.937.155 114.141.372 84.358.837 34.645.155 21.506.304 521.276 526.738.786

Transportes Urbanos 147.648.569 1.589.978.302 2.699.854.710 3.872.704.770 4.282.294.632 2.092.872.406 599.652.310 14.534.551 15.299.540.249

Gastos com Veículo Próprio 675.706.833 1.883.473.389 1.968.185.153 2.820.411.867 1.413.427.310 162.113.177 198.706.137 4.816.299 9.126.840.165

Higiene e Cuidados Pessoais 143.591.630 648.011.956 1.170.879.658 1.371.841.088 1.232.372.574 483.071.122 166.093.290 4.025.819 5.219.887.135

Gastos com Medicamentos 240.459.146 1.047.212.516 1.937.376.447 2.185.604.735 2.141.980.902 1.041.097.798 423.361.194 10.261.555 9.027.354.293

Outras Despesas com Saúde 677.037.584 2.369.154.281 2.828.298.735 2.484.898.187 1.778.204.257 187.170.994 265.749.264 6.441.310 10.596.954.612

Livros e Material Escolar 49.570.440 305.436.984 351.249.014 334.798.806 214.731.585 103.717.571 46.849.414 1.135.550 1.407.489.364

Matrículas e Mensalidades 452.695.300 1.730.984.548 1.182.637.570 1.638.726.969 743.224.693 180.634.172 68.456.687 1.659.274 5.999.019.214

Despesas com Recreação e Cultura 258.987.992 877.532.594 1.551.151.366 1.030.846.716 722.551.777 326.623.190 105.108.277 2.547.646 4.875.349.557

Despesas com Viagens 691.186.044 2.153.347.140 1.129.503.715 1.257.938.007 612.518.511 202.641.472 60.985.013 1.478.173 6.109.598.076

Fumo 16.736.030 55.116.448 212.684.255 376.738.016 432.464.077 263.651.807 104.199.559 2.525.620 1.464.115.813

Materiais de Construção 614.584.743 1.666.616.411 8.743.570.266 3.107.075.898 1.556.803.990 276.943.345 107.228.616 2.599.039 16.075.422.309

Outras Despesas 5.092.937.642 12.971.524.861 15.112.339.995 13.482.026.242 7.818.363.664 2.047.114.654 1.217.277.024 29.504.723 57.771.088.804

Total do Consumo Urbano 14.715.840.953 50.075.064.815 74.488.157.969 77.494.604.866 59.593.016.287 24.052.017.451 9.953.784.076 241.262.783 310.613.749.200

Consumo Rural 5.021.800.977

Total do Consumo Urbano + Rural 315.635.550.177

% de Consumo por classes 4,7% 16,1% 24,0% 24,9% 19,2% 7,7% 3,2% 0,1% 100,0%

Fonte: IPC Marketing
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. 50-53, 30 set. 2013.




