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Receita com anúncios em mídia móvel passa de R$ 13 milhões para R$ 19,2 milhões em um ano. 
 
A receita com publicidade nos trens da Companhia do Metropolitano (Metrô) e Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo cresceu 47,7% no ano passado, de R$ 13 milhões 
em 2004 para R$ 19,2 milhões. A expectativa para este ano é de aumento de 15%. Os espaços 
utilizados para mídia móvel são os mais variados. Vão desde o subterrâneo - com painéis em 
plataformas, no interior das estações e panfletagem - até a disposição de outdoors ao longo da 
malha de trilhos. As inserções, informa a empresa, triplicaram. 
 
A verba com a publicidade turbina as contas das companhias e começa a engrossar as receitas 
não-tarifárias, geradas a partir de ações e novos negócios. Atualmente, a maior parte do volume 
de recursos movimentados vem das tarifas pagas pelos milhões de usuários. 
 
Metrô concentra maior parte das verbas  
 
O Metrô concentra a maior parte das verbas publicitárias recebidas. Foram R$ 10,2 milhões em 
2005, cifra 20% superior ao alcançado em 2004, de R$ 8,5 milhões. O montante corresponde a 
25% das verbas não-tarifárias, que atingiram R$ 47 milhões no ano passado. Além dos anúncios, 
outros recursos são obtidos pela exploração de espaços em terminais rodoviários, quiosques para 
divulgações diversas, seção de lojas e aluguéis de terrenos remanescentes (sobras de construções 
da companhia). 
 
Segundo a chefe do departamento de projetos e de novos negócios do Metrô, Maria Cristina de 
Carvalho Bastos, a gama de produtos que podem ser expostos e vendidos atende a necessidade 
do cliente. Há desde sorveterias e cafés até quiosques de empresas telefônicas, como a Tim. 
Outras formas de mídia são as placas que anunciam serviços de instituições de ensino superior, 
como Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Mackenzie, Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU). As universidade se valem de placas indicativas de sentido de ruas - 
instaladas nas saídas da estação, após as catracas - para divulgar sua marca. 
 
A crescente procura pela mídia móvel dobrou o faturamento da CPTM com anúncios entre 2004 e 
2005, passando de R$ 4,5 milhões para R$ 9 milhões. A cifra corresponde a quase metade das 
receitas não-tarifárias da companhia. Além de utilizar espaços semelhantes que os 
disponibilizados pelo Metrô, a CPTM se vale de sua infra-estrutura diferenciada para oferecer 
ações publicitárias. A malha de trilhos dos trens metropolitanos é externa e não subterrânea, 
como acontece na maior parte do Metrô. Por conta disso, a CPTM tem opções diferenciadas como 
os instalados ao longo da marginal Pinheiros, dotada de painéis iluminados (backlights). A que 
chama mais atenção, no entanto, é a de "envelopar" o trem. Por esse método é possível adesivar 
toda a estrutura metálica exterior do carro ou de uma composição.  
 
A visibilidade numa das principais artérias de tráfego da capital, a marginal Pinheiros, local 
percorrido pela linha C (Osasco -Jurubatuba) da CPTM, fez com que o Santander Banespa 
escolhesse os trens que circulam por lá para uma campanha de mídia exterior de R$ 1,5 milhão. 
O destaque é o trem "envelopado" com os jogadores da seleção brasileira Ronaldinho Gaúcho, 
Kaká, Ronaldinho, Cafú e Roberto Carlos. 
 
A visibilidade da linha também levou a Citröen a fazer o lançamento do modelo Xsara Picasso 
Seleção, que está presente em três carros da companhia. A empresa manterá o anúncio até o 
final da Copa do Mundo. Extra, Nestlé e Bradesco também já se valeram da estratégia para 
divulgações para divulgações. 
 
Custo de inserção varia de R$ 100 a R$ 20,9 mil  



 
Os custos de veiculação variam conforme a mídia. O período mínimo é de 30 dias, e o máximo, de 
180, com a possibilidade de renovação do prazo. A veiculação durante um mês de um painel de 
escada que dá acesso às estações do Metrô medindo 41 centímetros por 61 centímetros, tem um 
custo de R$ 100. A adesivação na parte externa de um trem inteiro da CPTM, custa R$ 5,5 mil. 
Um dos mais caros é um bunner gigante, de 91 metros quadrados, instalado no vão de 
cruzamento de linhas Azul e Vermelha do Metrô, dentro da estação da Sé, com custo de R$ 18 mil 
pela permanência de 30 dias.  
 
As empresas também se valem dos espaços disponíveis em bilhetes utilizados pelos usuários. 
Apesar de estarem sendo gradativamente substituídos pelos cartões inteligentes (bilhete único, 
chamados de contactless), os bilhetes de papel também podem receber anúncio. No caso do 
Metrô, o custo de impressão de 1 milhão de bilhetes sai por R$ 20,9 mil. 
 
Propaganda até nos bilhetes  
 
Segundo Maria Cristina, do Metrô, existe uma tendência de incremento de serviços. "As pessoas 
passam muito tempo nas estações", diz. "Acabam comprando uma roupa, uma canetas ou 
fazendo um lanche rápido". A chefe do departamento de projetos e de novos negócios do Metrô 
afirma que os espaços estão disponíveis para atender todo tipo de anúncio. "Depende só da 
imaginação das equipes de criação das agências", afirma. A exceção é para bebidas alcóolicas, 
além de anúncios de cunho religioso e político partidário.  
 
A mídia móvel CPTM  
253,2 km de linhas  
Estações: 83  
1.119 carros em circulação 
22 municípios atendidos 
seis linhas diferentes 
1,5 milhão de usuários por dia 
 
METRÔ  
57,6 km de linhas 
Estações: 52, sendo 7 estações de integração com ferrovia e 23 com integração a terminais de 
ônibus 
6.000 carros  
quatro linhas 
3,5 milhões de usuários por dia 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2006, São Paulo, p. A-15. 
 


