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Apesar de pouco utilizada em trens e metrôs urbanos no Brasil, a mídia exterior tem 
registrado bons resultados para as concessionárias que investiram nessa estratégia de 
negócio. É o caso da SuperV ia , com atuação na região metropolitana do Grande Rio 
de Janeiro. Logo que obteve a concessão para operar os trens metropolitanos de 
passageiro na capital carioca e outras 10 cidades do Rio, a SuperVia investiu na 
exploração comercial desses espaços.  
 
A companhia, que opera 135 trens, criou uma divisão — a SuperVia Mídia — 
especializada no desenvolvimento de alternativas para veiculação publicitária e 
comercialização dos espaços. Hoje, os negócios advindos dessas ações publicitárias já 
representam 7% do faturamento total da empresa. “Toda receita proveniente da 
comercialização dos espaços desse tipo de mídia exterior é investida na modernização 
dos trens e serviços diretos ao usuário”, garante a gerente de Novos Negócios da 
empresa, Danielle Teroccoli. 
 
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 91% 
dos usuários dos trens controlados pela SuperVia estão satisfeitos com os serviços. O 
tempo de espera nas estações, que antes não era inferior a 35 minutos, hoje não 
passa de 10 minutos e a rede conta com 5 trens equipados com ar-condicionado. 
 
“O sucesso dos espaços comerciais oferecidos pela SuperVia está diretamente ligado à 
qualidade do serviço prestado pela operadora, que deve investir R$ 1 bilhão até o 
término do contrato de concessão, em 2023”, garante. Segundo Danielle, esse tipo de 
mídia é bem recebida pelas agências e anunciantes. 
 
Parceiras 
 
Recentemente, foi acertada uma parceria com a empresa paulista de representação 
comercial Contato Brasil , a qual abre oportunidades de exploração do espaço da 
SuperVia pelos anunciantes com sede em São Paulo. “É importante ter uma 
representação em um mercado do tamanho do de São Paulo, para que possamos 
atender aos nossos clientes com mais qualidade”, afirma, Danielle Teroccoli.  
 
Para o diretor Comercial da Contato Brasil, Raul Nogueira Filho, essa é uma 
oportunidade para que empresas paulistas que têm negócios no Rio de Janeiro 
associem suas marcas a um serviço de qualidade e colaborem para a melhoria dele. 
Além da visibilidade que poderão oferecer aos seus produtos, o que freqüentemente, 
também se reflete em aumento nos índices de vendas. “O anunciante pode se 
beneficiar com o aumento do número de passageiros registrado nos últimos anos, isso 
porque o serviço ganhou confiabilidade e simpatia da população”, garante Nogueira 
Filho. 
 
Esse tipo de mídia exterior é bem visto no mercado publicitário. Entre 5% e 10% da 
verba de uma campanha publicitária são destinados à mídia exterior, segmento no 
qual os espaços em trens e metrôs se destacam pelo baixo custo em relação ao 
retorno que proporcionam. No ano passado o ‘bolo total’ da verba destinada para este 
mercado foi de cerca de R$ 290 milhões 
 



“Nos trens e metrôs, o consumidor final está diante da mensagem, sem dispersão, e 
pode ser exposto à campanha diversas vezes, pois utiliza com freqüência esses meios 
de transporte em seu dia-a-dia”, enfatiza Lilian June, da agência F/Nazca S&S do Rio 
de Janeiro.  
 
Consumo e serviços 
 
Os produtos de consumo e serviços são os que mais utilizam esses espaços. A diretora 
de Contas de Mídia Exterior da Agência Talent, Anelize Lara, abusou da veiculação em 
metrôs para a campanha do Leite Parmalat Natura Premium, principalmente em Porto 
Alegre, alvo prioritário da empresa. “A exposição do anúncio em trens e estações de 
metrô é altíssima”, conta a diretora, que lembra que ainda há uma certa dificuldade 
para veicular de campanhas em trens metropolitanos de São Paulo, por não existir um 
sistema organizado para o aproveitamento desses espaço — o que considera perda de 
tempo e dinheiro.  
 
Os anunciantes estão cada dia mais convencidos de que trens metropolitanos e metrôs 
são bons espaços para colocar sua propaganda. A Financeira Losango , que investiu R$ 
25 milhões em marketing no ano passado, optou por adesivar um trem da SuperVia. A 
diretora de Marketing da empresa, Paula Lima, explica que as estações são áreas de 
convergência naturais de milhões de pessoas e ficam próximas a algumas lojas da 
Losango. “Nós percebemos que as pessoas comentam sobre o 'trem da Losango' e isso 
reforça muito a nossa marca”, completa Paula. Ela se diz satisfeita e estima que o 
retorno obtido na campanha total, entre janeiro e março, foi de 20% em fechamentos 
de contratos de crédito pessoal. 
 
A Novartis também optou por investir na decoração de um trem carioca para anunciar 
as marcas Gerber (alimentos infantis), Lillo by Gerber (produtos infantis) e Ovomaltine 
(alimento achocolatado). Para aproveitar o potencial da mídia, no dia do lançamento 
do trem 'adesivado', a empresa ofereceu serviços de orientação sobre puericultura e 
realizou um passeio especial para crianças matriculadas na rede pública de ensino. 
“Pretendemos fazer mais ações nesse sentido, prestando um serviço à população 
usuária do trem”, diz a gerente de Marketing das marcas, Cristina Matos. Embora a 
política da empresa seja a de não revelar números, a gerente informa que a campanha 
no trem da SuperVia demandou o maior investimento em publicidade para as marcas, 
em 2002.  
 
Metrô  
 
O diretor Comercial da Metrocom , Joaquim Ferraz, concorda. A empresa, que detém a 
concessão para explorar trens e estações do Metrô de São Paulo há seis anos, 
reposicionou esse tipo de mídia no mercado publicitário paulistano. “Antes de o Metrô 
abrir a concessão, o espaço era pouco aproveitado”, lembra Ferraz. Atualmente, 50% 
dos espaços publicitários nas estações do Metrô estão ocupados. Ele explica que a 
exploração comercial desse tipo de espaço demanda muito investimento em pessoal, 
estrutura operacional e realização de pesquisas. No entanto, o diretor destaca uma 
certa resistência do mercado, que conta com muitas outras opções de mídia exterior. 
 
No Brasil, existem 3 mil empresas exibidoras e 40 mil outdoors. As grandes capitais 
possuem 24 mil painéis; em São Paulo são 5.300. A capital paulista abriga 30% das 
empresas. A maioria dos espaços é comprada por grandes anunciantes.  
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