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Alterações na aplicação do Critério Brasil, válidas a partir de 01/01/2015 
 
A metodologia de desenvolvimento do Critério Brasil que entra em vigor no início de 2015 está 
descrita no livro Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil dos professores Wagner 
Kamakura (Rice University) e José Afonso Mazzon (FEA /USP), baseado na Pesquisa de Orçamento 
Familiar (POF) do IBGE.  
 
A regra operacional para classificação de domicílios, descrita a seguir, resulta da adaptação da 
metodologia apresentada no livro às condições operacionais da pesquisa de mercado no Brasil. 
 
As organizações que utilizam o Critério Brasil podem relatar suas experiências ao Comitê do CCEB. 
Essas experiências serão valiosas para que o Critério Brasil seja permanentemente aprimorado. 
 
A transformação operada atualmente no Critério Brasil foi possível graças a generosa contribuição 
e intensa participação dos seguintes profissionais nas atividades do comitê: 
 
Luis Pilli (Coordenador) - LARC Pesquisa de Marketing 
Bianca Ambrósio -TNS 
Bruna Suzzara – IBOPE 
Marcelo Alves - Nielsen 
Margareth Reis – GFK  
Paula Yamakawa - IBOPE 
Renata Nunes - Data Folha 
Tatiana Wakaguri  - IBOPE 
Sandra Mazzo - IPSOS 
Valéria Tassari - IPSOS 
 
A ABEP, em nome de seus associados, registra o reconhecimento e agradece o envolvimento 
desses profissionais. 
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SISTEMA DE PONTOS  

 
Variáveis 
 

0 1 2 3 4 ou +

Banheiros 0 3 7 10 14

Empregados domésticos 0 3 7 10 13

Automóveis 0 3 5 8 11

Microcomputador 0 3 6 8 11

Lava louca 0 3 6 6 6

Geladeira 0 2 3 5 5

Freezer 0 2 4 6 6

Lava roupa 0 2 4 6 6

DVD 0 1 3 4 6

Micro-ondas 0 2 4 4 4

Motocicleta 0 1 3 3 3

Secadora roupa 0 2 2 2 2

Quantidade

 

Grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços públicos 

 

0

1

2

4

7

Não Sim

Água encanada 0 4

Rua pavimentada 0 2

Serviços públicos

Fundamental II completo / Médio incompleto

Médio completo / Superior incompleto

Superior completo

Escolaridade da pessoa de referência

Analfabeto / Fundamental I incompleto

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto

 
 
 
Distribuição das classes  
 
As estimativas do tamanho dos estratos atualizados referem-se ao total Brasil e resultados das 
Macro Regiões, além do total das 9 Regiões Metropolitanas e resultados para cada um das RM's 
(Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e 
Fortaleza). 
  
As estimativas para o total do Brasil e Macro Regiões são baseadas em estudos probabilísticos 
nacionais do Datafolha e IBOPE Inteligência. E as estimativas para as 9 Regiões Metropolitanas se 
baseiam em dados de estudos probabilísticos da GFK, IPSOS e IBOPE Media (LSE). 
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Classe Brasil  Sudeste Sul  Nordeste 
Centro 
Oeste 

Norte  

A 2,7% 3,3% 3,2% 1,1% 3,7% 1,5% 

B1 5,0% 7,0% 6,3% 2,1% 5,7% 2,5% 

B2 18,1% 22,7% 21,3% 10,2% 20,3% 11,2% 

C1 22,9% 27,3% 29,0% 14,9% 22,6% 14,4% 

C2 24,6% 23,9% 24,5% 24,5% 25,9% 28,2% 

D-E 26,6% 15,9% 15,6% 47,2% 21,8% 42,1% 
 

Classe 9RM’s POA CWB SP RJ BH BSB SSA REC FOR 

A 4,3% 4,5% 6,5% 5,0% 3,1% 3,9% 10,6% 1,8% 2,7% 3,6% 

B1 6,6% 7,2% 9,2% 8,1% 5,2% 5,8% 11,3% 3,5% 4,0% 4,4% 

B2 20,7% 23,7% 26,5% 25,1% 18,3% 20,3% 23,2% 12,6% 12,2% 12,1% 

C1 25,0% 28,4% 27,1% 27,9% 24,3% 24,7% 22,2% 21,1% 18,6% 16,7% 

C2 25,0% 23,7% 21,1% 23,1% 27,4% 26,7% 18,8% 30,5% 27,3% 24,7% 

D-E 18,4% 12,5% 9,6% 10,9% 21,7% 18,5% 13,9% 30,5% 35,1% 38,5% 

Cortes do Critério Brasil  

 

Classe Pontos  

A 45 - 100 

 B1 38 - 44 

 B2 29 - 37 

 C1 23 - 28 

C2 17 - 22 

 D-E  0 - 16 

 
Estimativa para a Renda Média Domiciliar para os estratos do Critério Brasil  

Abaixo são apresentadas as estimativas de renda domiciliar mensal para os estratos sócio-
econômicos. Os valores se baseiam na PNAD 2013 e representam aproximações dos valores que 
podem ser obtidos em amostras de pesquisas de mercado, mídia e opinião. A experiência mostra 
que a variância observada para as respostas à pergunta de renda é elevada, com sobreposições 
importantes nas rendas entre as classes. Isso significa que pergunta de renda não é um estimador 
eficiente de nível sócio-econômico e não substitui ou complementa o questionário sugerido 
abaixo. O objetivo da divulgação dessas informações é oferecer uma ideia de característica dos 
estratos sócio-econômicos resultantes da aplicação do Critério Brasil. 

Estrato Sócio 
Econômico 

Renda média 
Domiciliar  

A 20.272,56 

B1 8.695,88 

B2 4.427,36 

C1 2.409,01 

C2 1.446,24 

D - E 639,78 

TOTAL  2.876,05 
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PROCEDIMENTO NA COLETA DOS ITENS  

 
É importante e necessário que o critério seja aplicado 
de forma uniforme e precisa. Para tanto, é 
fundamental atender integralmente as definições e 
procedimentos citados a seguir. 
 
Para aparelhos domésticos em geral: 
 
Devem ser considerados todos os bens que estão 
dentro do domicílio em funcionamento (incluindo os 
que estão guardados) independente da forma de 
aquisição: compra, empréstimo, aluguel, etc. Se o 
domicílio possui um bem que emprestou a outro, este   
não deve ser contado pois não está em seu domicílio 
atualmente. Caso não estejam funcionando, considere 
apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos 
próximos seis meses. 

Banheiro 

O que define o banheiro é a existência de vaso 
sanitário. Considerar todos os banheiros e lavabos 
com vaso sanitário, incluindo os de empregada, os 
localizados fora de casa e os da(s) suíte(s). Para ser 
considerado, o banheiro tem que ser privativo do 
domicílio. Banheiros coletivos (que servem a mais de 
uma habitação) não devem ser considerados. 
 

Empregados Domésticos  
Considerar apenas os empregados mensalistas, isto é, 
aqueles que trabalham pelo menos cinco dias por 
semana, durmam ou não no emprego. Não esqueça de 
incluir babás, motoristas, cozinheiras, copeiras, 
arrumadeiras, considerando sempre os mensalistas.  
 
Note bem: o termo empregado mensalista se refere 
aos empregados que trabalham no domicílio de forma  
permanente e/ou continua, pelo menos cinco dias por 
semana, e não ao regime de pagamento do salário. 

Automóvel 

Não considerar táxis, vans ou pick-ups usados para 
fretes, ou qualquer veículo usado para atividades 
profissionais. Veículos de uso misto (pessoal e 
profissional) não devem ser considerados.  

Microcomputador 

Considerar os computadores de mesa, laptops, 
notebooks e netbooks. Não considerar: calculadoras, 

agendas eletrônicas, tablets, palms, smartphones e 
outros aparelhos. 
 

Lava-Louça  
Considere a máquina com função de lavar as louças. 
 

Geladeira e Freezer  
No quadro de pontuação há duas linhas 
independentes para assinalar a posse de geladeira e 
freezer respectivamente. A pontuação será aplicada 
de forma independente: 
Havendo uma geladeira no domicílio, serão atribuídos 
os pontos (2) correspondentes a posse de geladeira; 
Se a geladeira tiver um freezer incorporado – 2ª porta 
– ou houver no domicílio um freezer independente 
serão atribuídos os pontos (2) correspondentes ao 
freezer. Dessa forma, esse domicílio totaliza 4 pontos 
na soma desses dois bens. 

 
Lava-Roupa 
Considerar máquina de lavar roupa, somente as 
máquinas automáticas e/ou semiautomática. O 
tanquinho NÃO deve ser considerado. 
 

DVD 
Considere como leitor de DVD (Disco Digital de Vídeo 
ou Disco Digital Versátil) o acessório doméstico capaz 
de reproduzir mídias no formato DVD ou outros 
formatos mais modernos, incluindo videogames, 
computadores, notebooks. Inclua os aparelhos 
portáteis e os acoplados em microcomputadores.  
Não considere DVD de automóvel. 

Micro-ondas 

Considerar forno micro-ondas e aparelho com dupla 
função (de micro-ondas e forno elétrico). 

Motocicleta 

Não considerar motocicletas usadas exclusivamente 
para atividades profissionais. Motocicletas apenas 
para uso pessoal e de uso misto (pessoal e 
profissional) devem ser consideradas. 

Secadora de roupas 

Considerar a máquina de secar roupa. Existem 
máquinas que fazem duas funções, lavar e secar. 
Nesses casos, devemos considerar esse equipamento 
como uma máquina de lavar e como uma secadora. 
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Modelo de Questionário sugerido para aplicação 
 
P.XX Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicilio para efeito de classificação 
econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos que vou citar devem estar funcionando, incluindo 
os que estão guardados.  Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de 
consertar ou repor nos próximos seis meses.  
 
INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo entrevistador e respondidos pelo 
entrevistado.  
Vamos começar?  No domicílio tem______ (LEIA CADA ITEM) 
 
 

  QUANTIDADE QUE POSSUI 

ITENS DE CONFORTO 
NÃO 

POSSUI 1 2 3 4+ 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso 
particular 

     

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os 
que trabalham pelo menos cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho      

Quantidade de banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando 
DVD de automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex      

Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de 
mesa, laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, 
palms ou smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas 
exclusivamente para uso profissional  

     

Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e 
seca 
 

     

 
 

A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 

1 Rede geral de distribuição 

2 Poço ou nascente 

3 Outro meio 

 
 
 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

1 Asfaltada/Pavimentada 

2 Terra/Cascalho 
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Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que 
contribui com a maior parte da renda do domicílio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 
Este critério foi construído para definir grandes classes 
que atendam às necessidades de segmentação (por 
poder aquisitivo) da grande maioria das empresas. 
Não pode, entretanto, como qualquer outro critério, 
satisfazer todos os usuários em todas as 
circunstâncias. Certamente há muitos casos em que o 
universo a ser pesquisado é de pessoas, digamos, com 
renda pessoal mensal acima de US$ 30.000. Em casos 
como esse, o pesquisador deve procurar outros 
critérios de seleção que não o CCEB.      
A outra observação é que o CCEB, como os seus 
antecessores, foi construído com a utilização de 
técnicas estatísticas que, como se sabe, sempre se 
baseiam em coletivos. Em uma determinada amostra, 
de determinado tamanho, temos uma determinada 
probabilidade de classificação correta, (que, 
esperamos, seja alta) e uma probabilidade de erro de 
classificação (que, esperamos, seja baixa).  
Nenhum critério estatístico, entretanto, tem validade 
sob uma análise individual. Afirmações frequentes do 
tipo “... conheço um sujeito que é obviamente classe 
D, mas pelo critério é classe B...” não invalidam o 
critério que é feito para funcionar estatisticamente. 
Servem, porém, para nos alertar, quando trabalhamos  
na análise individual, ou quase individual, de 
comportamentos e atitudes (entrevistas em 
profundidade e discussões em grupo 
respectivamente). Numa discussão em grupo um único 
caso de má classificação pode pôr a perder todo o 
grupo. No caso de entrevista em profundidade os 
prejuízos são ainda mais óbvios. Além disso, numa 
pesquisa qualitativa, raramente uma definição de 
classe exclusivamente econômica será satisfatória. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Portanto, é de fundamental importância que todo o 
mercado tenha ciência de que o CCEB, ou qualquer 
outro critério econômico, não é suficiente para uma 
boa classificação em pesquisas qualitativas. Nesses 
casos deve-se obter além do CCEB, o máximo de 
informações (possível, viável, razoável) sobre os 
respondentes, incluindo então seus comportamentos 
de compra, preferências e interesses, lazer e hobbies e 
até características de personalidade. 
Uma comprovação adicional da adequação do Critério 
de Classificação Econômica Brasil é sua discriminação 
efetiva do poder de compra entre as diversas regiões  
brasileiras, revelando importantes diferenças entre 
elas.  
 
 

Nomenclatura atual Nomenclatura anterior 

Analfabeto / Fundamental I incompleto Analfabeto/Primário Incompleto 

Fundamental I completo / Fundamental II 
incompleto 

Primário Completo/Ginásio 
Incompleto  

Fundamental completo/Médio 
incompleto 

Ginásio Completo/Colegial 
Incompleto 

Médio completo/Superior incompleto Colegial Completo/Superior 
Incompleto  

Superior completo Superior Completo  
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1.4 -  Cobertura de Público-Alvo 
Este conceito, nos países de língua inglesa, é conhecido como reach 
Trata-se do número de pessoas ou famílias que constituem o total de 
pessoas atingidas por uma veiculação. Segundo VERONEZZI (2002), a 
principal diferença entre “audiência” e “cobertura” reside no fato de a 
primeira é o conjunto de pessoas atingidas por uma mensagem, 
simultaneamente, tenha essa mensagem qualquer duração, por exemplo, 
30 segundos (tempo padrão de um comercial de TV ou rádio) ou 45 
minutos (tempo de duração de uma aula). 

O autor ilustra, solicitando que o leitor imagine que uma sala de aula com 
40 alunos foi exposta pelo menos três vezes à uma mensagem publicitária. 
A quantidade de pessoas que, simultaneamente foram impactadas pelo 
anúncio é a audiência. Assim, se haviam apenas 30 alunos no momento 
em que a propaganda foi veiculada, a audiência é de 30 alunos. Já a 
cobertura é calculada em razão dos 40 alunos diferentes que assistiram à 
programação em um determinado dia, por causa da movimentação de 
pessoas na sala de aula. Quanto maior o período estudado, o índice tende a 
se aproximar de 100%. Então, acompanhando o mesmo exemplo, vamos 
supor que os 40 alunos vieram, mas, por motivos diversos, como chegar 
mais tarde, sair mais cedo ou ausentar-se para ir ao banheiro ou mesmo 
atender o celular, houve uma movimentação na sala, de forma que nem 
todos estavam visualizando todas as mensagens. Mas, se no entanto, todos 
tiverem visto a mensagem publicitária ao menos uma vez, a cobertura será 
de 100% (todos viram). 

O índice de cobertura, calculado a partir de pesquisa de amostragem, 
permite levantar a quantidade de pessoas que foram expostas ao comercial 
ao menos uma vez. Há pessoas que são expostas ao mesmo comercial 
várias vezes, mas isso não é o importante para o cálculo de cobertura de 
público-alvo, mas sim a quantidade de pessoas que fazem parte do target 
e a quantidade de pessoas que viram o comercial ao menos uma vez. 
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1.5 -  Cobertura Geográfica 
A cobertura geográfica está diretamente relacionada com as localidades 
onde a propaganda é veiculada: 

• Bairros em uma cidade (por ex. Ipiranga);

• Regiões da cidade (por ex. Zona sul de São Paulo);

• Cidades (por ex. São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e
Porto Alegre);

• Região metropolitana (abrangendo um conjunto de cidades
vizinhas, como a região da Grande São Paulo, Grande Rio, etc.);

• Regiões de um estado (por ex.: oeste do Paraná, litoral
catarinense, Vale do Jequitinhonha, etc.)

• Estados (por ex. São Paulo, Bahia e Distrito Federal);

• Regiões do país (por ex.: região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste,
Centro-Oeste);

• Países (por ex. Todo o território Nacional);

• Continentes (por ex. América Latina).

1.5.1 -  Áreas Nielsen® 

Para regiões do Brasil, pode ser expressa também em áreas Nielsen. O 
instituto AC Nielsen® realiza pesquisa de consumo, fazendo o 
levantamento de Share Of Market no Brasil (vendas). Para este estudo, ela 
utiliza como metodologia a separação do país no que convencionou-se 
chamar Áreas Nielsen, que obedecem à divisão geopolítica de estados e 
municípios. São as seguintes:  

• Área I: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia.

• Área II : Minas Gerais, Espírito Santo e Estado do Rio de Janeiro
(excluindo-se os municípios contidos na Área III).
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• Área III : Grande Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Niterói, Nova
Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, São Gonçalo e São João do
Mereci.

• Área IV: Grande São Paulo: São Paulo, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,
Guarulhos, Osasco, Embú e Taboão da Serra.

• Área V: Estado de São Paulo (excluindo-se os municípios
contidos na Área IV).

• Área VI: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

• Área VII : Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

1.6 -  GRP – Gross Rating Points 
Designa a Audiência Acumulada Bruta, ou seja, a soma, em porcentagens, 
dos pontos brutos de audiência. Uma unidade GRP é igual a 1% de 
audiência. Para calcular a audiência bruta de um anúncio apresentado 3 
vezes, sabendo-se que esse anúncio obtém, em média, 45% de audiência, 
chegamos a 135 GRP (3 x 45). Neste mesmo exemplo, observamos que a 
soma dos pontos de audiência bruta, para calcular o GRP, pode ser 
superior a 100.  

Serve para medir o esforço da campanha, qual o nível de impacto e é 
muito utilizado para confrontar diferentes planejamentos de mídia, 
oferecendo um parâmetro para comparações entre duas ou mais 
campanhas publicitárias. 

Se expressos em números absolutos de pessoas atingidas por um anúncio, 
ao invés da porcentagem relativa à audiência, estamos calculando o 
impacto da campanha.  

GRP = Audiência x nº Inserções 
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1.6.1 -  TARP/TRP – Target Rating Points  

Trata-se de um conceito semelhante ao do GRP, porém estudado sobre o 
impacto da veiculação diretamente no público-alvo. Isso é possível porque 
as empresas de pesquisa, assim como as emissoras fornecem os dados 
separados com alguma segmentação de público-alvo, permitindo o estudo 
específico para um determinado target. 

1.7 -  Impactos 
Total acumulado, em números absolutos (não-percentuais), das pessoas 
atingidas por um veículo, uma página de jornal, um programa de tv etc. ao 
longo de um determinado período. Exemplos: 

• Um anúncio de TV, apresentado 3 vezes e assistido, a cada vez,
por 500 mil pessoas, resulta em 1.500.000 impactos (3 x 500 mil).

• Uma publicação periódica, como um jornal, considera-se a média
de leitores por exemplar e a tiragem (total de exemplares
impressos de uma só vez de uma publicação, incluindo jornais e
revistas). Assim, se um periódico tem a tiragem de 150.000
edições e a média de 3 leitores por exemplar, o total de impactos
seria 450.000.

1.8 -  Frequência 
Periodicidade, intensidade ou número de inserções de um anúncio em um 
determinado período. Em outras palavras, representa o número de vezes 
que cada indivíduo ou grupo familiar é exposto a uma mensagem 
publicitária, durante um determinado período de tempo. 

Segundo Edson Benedetti (RIBEIRO et.alli, 1989), nos estudos de mídia, 
normalmente calcula-se a frequência média, dividindo-se o total de GRP 
pelo índice de Cobertura. O resultado é o número de vezes que, em média, 
o indivíduo foi exposto ao anúncio no período de campanha.
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Vamos voltar a este assunto no tópico “Conceitos Estratégicos”, ainda 
neste capítulo, na página 53. 

1.9 -  Avaliação de Custos 
Dois parâmetros são mais utilizados para a avaliação de custos: o 
chamado CPM (Custo por Mil) e o Custo por GRP. 

1.9.1 -  Custo por mil (CPM) 

O custo por mil é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

Ele é utilizado como parâmetro, principalmente nas seguintes situações: 

• Seleção de programas e veículos para montagens de
programações;

• Mostrar o quanto programações estão “caras” ou “baratas”;

• Avaliações de rentabilidade de propostas de patrocínios;

• Calcula o preço por lote de mil pessoas. Muitas vezes, o custo por
pessoa atingida é muito baixo, uma fração da unidade monetária
(Real, no caso do Brasil).

1.9.2 -  Custo de 1% de GRP 

Também conhecido como Custo por GRP ou ainda CPP (Custo por Ponto 
[de Audiência]), é uma forma consolidada de se comparar programações 
de TV. Trata-se de dividir-se o custo da veiculação pelo GRP. 

CPM =  (preço ou verba) x 1000 
Total pessoas 

Fm = GRP 
Cobertura 
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Muitos profissionais e mesmo alguns autores o consideram praticamente 
como quebra-galho, utilizado em substituição ao método de CPM. No 
entanto, para a análise e seleção das melhores programações em TV, o 
Custo por GRP é uma poderosa ferramenta para verificar quais opções 
apresentam a melhor relação custo-benefício. 

Basta analisar que aqueles programas que têm menor Custo por GRP 
oferecem a melhor relação. Por um mesmo valor proporcionam maior taxa 
de audiência bruta, o que, por sua vez, significa melhores resultados a 
partir da exposição mais eficaz da mensagem publicitária. 

1.9.3 -  Custo de Mídia Impressa 

Para jornal e revista, o cálculo de CPM pode se basear na circulação do 
veículo, considerando o número médio de leitores por exemplar.  

A maioria dos veículos considera a média de quatro leitores por exemplar. 
Esta informação varia e é apurado mediante pesquisas específicas 
desenvolvidas pelo mercado com a finalidade de analisar a eficácia dos 
meios e veículos. 

Algumas revistas, com o foco baseado em celebridades, telenovelas e 
colunismo social têm esse número elevado, bem como a durabilidade de 
cada exemplar. Fato explicado pelo motivo de serem utilizados em 
ambientes de espera (tais como consultórios médicos e odontológicos, 
escritórios e demais lugares públicos) à disposição do público 
freqüentador destes locais. 

1.10 -  Considerações sobre aspectos 
até aqui estudados 

Todos os setores de uma agência de publicidade e propaganda têm sua 
importância. No entanto, o departamento de mídia trabalha diretamente 
com a viabilização e administração financeira (investimentos em mídia) a 
serem realizados pelo anunciante. Por isso, é muito importante o 
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conhecimento de técnicas de análise de mídia a fim de justificar as 
decisões sobre um ou outro veículo. 

Alguns itens são essenciais para a avaliação do planejamento de mídia. 
Trata-se do impacto, eficiência, e a relação custo-benefício. 

Um dos critérios básicos é o levantamento de audiência, ou a quantidade 
de pessoas que serão atingidas pela mensagem. Deve-se levar em conta, 
neste caso, quais e quantas são aquelas que fazem parte do objetivo da 
campanha, ou seja, que fazem parte do target. 

Outro critério diretamente relacionado ao aspecto financeiro é o custo. 
Muitas vezes, para avalizar a escolha de uma determinada programação, 
observamos o custo de se atingir cada expectador. Assim, uma das 
técnicas a serem empregadas é o Custo por Mil. 

A relação entre a audiência e o custo é um indicativo importante para um 
plano de mídia. No entanto, como comparar dois planejamentos com 
audiências e custos de veiculação diferentes? É nesta hora que podemos 
lançar mão do estudo de GRP. Muitas vezes, para adequar os custos da 
campanha à verba disponibilizada pelo anunciante, utilizamos o GRP e o 
Custo por GRP como parâmetro para comparações. 

Por exemplo, em um planejamento de mídia, fixamos uma meta de GRP, 
que trata basicamente de estudar o impacto de uma campanha. Depois 
podemos fazer um novo estudo, com novas programações, escolhendo 
veículos e programas de diferentes custos e audiências. 

Pode ocorrer dos dois planejamentos apresentados alcançarem o mesmo 
GRP, de forma que se conclui que a segunda campanha tenha o impacto 
semelhante à primeira. A decisão por um ou outro planejamento, ao final, 
poderá ser baseada em outro critério, como os custos de veiculação. 

Usando os critérios de GRP e análise de custo, podemos optar 
objetivamente pelo que apresenta o menor custo. Provavelmente, é o 
planejamento que usou programação com menor Custo por GRP. 
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Mais adiante, veremos que esta decisão é um pouco mais complexa. Além 
destes critérios, outras variáveis entrarão no contexto, como a adequação 
da mensagem à programação ou mesmo ao público-alvo da campanha. 
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2 -  Conceitos Estratégicos em Mídia 

Antes de começar a estudar os meios de comunicação, suas vantagens e 
indicações, vamos apresentar cinco dos principais conceitos estratégicos 
que devem ser observados na análise das opções disponíveis. São eles: 

• Formato: são as opções de espaço (tempo ou área espacial);

• Frequência: número de vezes que o expectador é exposto à
mensagem publicitária.

• Continuidade: período de veiculação;

• Cobertura de público-alvo: percentual de pessoas que foram
expostas à publicidade;

• Cobertura Geográfica: localidades ou regiões atendidas pelo
meio de comunicação.

É importante manter estes cinco conceitos em mente na defesa das 
estratégias. Mais adiante, vamos entender como cada um deles pode ser 
utilizado no desenvolvimento do trabalho do mídia. 
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2.1 -  Formatos 
Cada meio de comunicação tem uma forma de definir os formatos. Para 
maior facilidade para a elaboração do plano de veiculação elaborada pelos 
publicitários, estes formatos são padronizados. 

O outdoor, por exemplo, foi, por muito tempo, um tipo de painel de 
exposição exterior (geralmente placas colocadas nos terrenos com a face 
voltada para a rua, expostos às intempéries climáticas), sem que houvesse 
algum tipo de padronização. Assim, cada exibidor – como são chamadas 
as pessoas ou empresas que detem um espaço destes para veicular 
mensagens – determinava o tamanho de suas placas conforme sua própria 
conveniência. 

Para o mercado constituía-se um problema, pois para cada local de 
exibição deveria ser desenvolvida uma estética própria, o que aumentava 
muito a necessidade de produções especialmente formuladas para cada 
exibidor. 

Com a organização dos exibidores em um organismo que representasse 
seus interesses – caso da Central de Outdoor, no Brasil – foi viabilizada a 
proposta de um formato padrão. 

Assim, convencionou-se chamar de “outdoor” uma placa de exibição 
externa, em que a mensagem é composta por folhas impressas coladas 
como um mosaico ou ainda por sobreposição de uma lona com a 
mensagem estampada, e formato nas proporções de 3 x 1 (a largura é três 
vezes maior que a altura). Na capital paulista, quando ainda eram 
permitidos, os outdoors tinham as dimensões de 9m x 3m, compostas de 
32 folhas de papel. 

No entanto, eram possíveis variações, como a colocação de mensagens 
que ocupassem dois ou três painéis que estivessem um ao lado do outro – 
chamado à época de outdoor duplo e outdoor triplo, respectivamente. Ou 
seja, variações de formato. 

Em outros veículos, como o rádio e a televisão, os formatos são propostos 
tendo em vista o tempo utilizado para a veiculação da mensagem. 
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