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Preferências gerais de mídia do Brasileiro

Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia, 2014

O meio de comunicação 
preferido pelos brasileiros é a 
televisão com 76,4%

13,1%
Em seguida, está 
internet com

O terceiro na 
preferência é rádio 
com 7,9%

Os jornais impressos são 
preferidos por 1,5%

Já as revistas possui 
apenas 0,3%

Outras respostas somam 0,8%.



Além da penetração (duplo período e simples)

Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia, 2014

A maior parte dos brasileiros 

assiste televisão todos os dias da 

semana (65%), com uma 

intensidade diária de 3h29 de 2ª 

a 6ª feira e de 3h32 no final de 

semana.



Audiência

Numa definição simplificada, audiência 

é o conjunto de pessoas que estão 

assistindo a determinado programa de 

TV ou Rádio. A audiência é um número 

relativizado, traduzido em pontos. Pode 

ser calculada para pessoas ou domicílios 

e até mesmo para um target específico.



Métricas base
Em Televisão



GRP/TRP

GRP: Soma Bruta dos Pontos de Audiência ou Audiência Bruta Acumulada.

1 GRP ou 1 TRP representa 1 ponto percentual da audiência.

A soma de GRP´s ou TRP´s pode ultrapassar 100%.

Quando traduzido para números absolutos, o total de GRP´s ou TRP´s também é conhecido como 

total de IMPACTOS. 

Medem a pressão de comunicação do planejamento de mídia com a programação proposta.



TRP

Fonte: CURSO BÁSICO DE MÍDIA GMSP. Conceitos Básicos. Hilda Cajade.



TRP

Exemplo de Programação

Fonte: CURSO BÁSICO DE MÍDIA GMSP. Conceitos Básicos. Hilda Cajade.



Alcance/Frequência

Alcance (Cobertura / Audiência Líquida)

•Número de pessoas ou domicílios diferentes expostos ao menos uma vez a um veículo ou 

uma combinação de veículos em um determinado período.

Frequência

•Número de vezes que uma pessoa ou domicílio foi exposto ou teve a oportunidade de ser 

exposto  à mensagem em um determinado período.

Fonte: CURSO BÁSICO DE MÍDIA GMSP. Conceitos Básicos. Hilda Cajade.



Frequência Eficaz

Número de exposições julgado necessário para produzir um conhecimento, lembrança, atitude 

ou ação de compra em relação à mensagem.

Este número é uma variável importante no desenvolvimento de uma estratégia de mídia, e pode 

variar de acordo com os objetivos ou atividade/situação do mercado.

Em muitos casos é considerada frequência eficaz uma exposição de 3 ou + vezes, ou seja, a ação da 

mensagem é eficaz a partir da 3ª exposição.

Fonte: CURSO BÁSICO DE MÍDIA GMSP. Conceitos Básicos. Hilda Cajade.



Custos Absolutos: É o custo que se paga para se inserir um comercial ou anúncio em um programa 

ou veículo.

Exemplo: O custo absoluto de um comercial de 30” no Jornal Nacional é R$ 207.330,00

Custos Relativos: Referência de rentabilidade em Mídia, que relaciona o custo e o número ou % de 

pessoas atingidas por um programa ou veículo. Em palavras mais simples, é o custo benefício: é o 

custo 1% / custo por mil pessoas atingidas (CPP/CPM).

Custos Absolutos e Relativos 



Custos Absolutos e Relativos 

Exemplos:

CPP CPM

__Custo Programa___ ou Custo do Programa   X 1.000

Audiência do Programa Pessoas



Custo por Ponto (CPP) e Custo por Mil (CPM)

Custo por Ponto (CPP) - Representa o valor pago por ponto de audiência. É obtido através da divisão do valor 

do programa pela audiência do mesmo. Desta forma é possível analisar qual dentre os programas é o mais 

rentável aos objetivos da comunicação.

Custo por Mil (CPM) - É o valor que se obtém da divisão do preço de uma inserção em uma publicação ou 

emissora pelo total de sua audiência expressa em números absolutos, em milhares. É uma medida padrão de 

análise de rentabilidade de mídia. Coloca na mesma base veículos ou programas com audiência e custos 

diferentes. É obtido através da divisão do custo absoluto de um programa ou programação, pela audiência em 

números absolutos multiplicados por mil. O cálculo segue o mesmo raciocínio do CPP, só que a audiência é 

expressa em números absolutos, podendo ser calculado também na mídia impressa.



Uma tabela de mídia

TV GLOBO RECIFE 9 57.711,00 57.711,00 173,7 88,2 326,49 29,39

Bom Dia Praça 12,1 5,3 60" 2 2.022,00 4.044,00 0% 4.044,00 24,1 10,6 167,52 15,08

Encontro 11,2 4,9 60" 1 2.572,00 2.572,00 0% 2.572,00 11,2 4,9 230,05 20,71

Praça TV 1ª Ed. 14,9 6,8 60" 2 3.144,00 6.288,00 0% 6.288,00 29,9 13,6 210,44 18,95

Novela I 32,1 19,5 60" 1 8.061,00 8.061,00 0% 8.061,00 32,1 19,5 251,04 22,60

Jornal Nacional 30,8 17,2 60" 1 16.165,00 16.165,00 0% 16.165,00 30,8 17,2 525,35 47,29

Novela III 37,3 19,1 60" 1 16.815,00 16.815,00 0% 16.815,00 37,3 19,1 451,05 40,61

Jornal da Globo 8,4 3,4 60" 1 3.766,00 3.766,00 0% 3.766,00 8,4 3,4 449,94 40,51

TRP CPP CPMINS

VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA

TOTAL 

TABELA
DESC.

TOTAL 

NEGOCIADO
GRP

EMISSORAS / 

PROGRAMAS

AUD. 

DOM.

AUD. 

TGT
SEG.



Rodrigo Duguay
rodrigoduguay@gmail.com

www.duguay.com.br



Jornal
Fundamentos e dados

Rodrigo Duguay



Fundamentos

O jornal é um meio de comunicação impresso, noticioso 

e periódico, de tiragem regular, constituído de folhas 

soltas dobradas dispostas em um ou mais cadernos.

É um meio de caráter fundamentalmente local, com 

apelo imediato para diversos públicos e políticas de 

editoriais muito variadas.



Fundamentos

É produzido, geralmente, num formato padrão (também 

chamado de standard, medindo geralmente 32 x 56 cm), 

ou em formato tablóide ( geralmente medindo 28 x 32 

cm). Sendo que nem toda a área útil está disponível para 

anúncios.

É muito usado para ter impacto imediato, especialmente 

por sua vida útil curta e por seu aspecto 

comportamental de consumo como fonte de tomada de 

preços em algumas áreas.



Centimetragem

O Jornal tem uma medida muito peculiar de construção dos seus anúncios – o centímetro x 

coluna – que é o produto da altura do anúncio pela quantidade de colunas que ele tem.  

Dois anúncios de formatos diferentes podem ter a mesma quantidade de cm x col: 

Um anúncio de “6 cm x 6 colunas” (um rodapé) e um anúncio de 33 cm x 2 colunas (alto) 

para o mídia significam a compra de 36 cm coluna – tem o mesmo peso, portanto, numa 

negociação.



Centimetragem



Vantagens

Os jornais são considerados veículos mais adequados para argumentar quanto 

for necessário e o leitor estiver disposto a suportar.

Se o texto, a ilustração e o corpo do texto forem atraentes, criativos e fortes 

visualmente, o leitor, em muitos casos, chegará ao final das 500 ou mais palavras 

que os anúncios podem ter.



Pontos Negativos

• o pequeno número de leitores secundários, devido à periodicidade dos 

veículos.

• Vida Util

• Impressão

• Manuseio/tinta

• Sampling e limitações de distribuição.



Circulação x Tiragem

Circulação é o número total de uma publicação 

vendida através de todos os canais de distribuição, 

isto é, assinantes e bancas ( venda avulsa ).

Já a tiragem, é o número total de cópias impressas. 

A circulação é continuamente auditada pelo IVC 

(Instituto Verificador de Circulação).



Principais Formatos Publicitários 

Spots: 

Também nos formatos de 15”, 30”, 45”, 60” e seus múltiplos, como na televisão. Vale o 

apelo de observar o break, que no rádio tem características próprias.

Testemunhais: 

roteiros/textos que são lidos pelo locutor da rádio dando uma maior credibilidade ao 

produto;





Questões estruturais da mídia

Abrangência de público: indicado para toda a população que consome produtos em geral.

Maleabilidade: o anúncio pode ser reservado, trocado ou cancelado de um momento para 

outro.

Ação e reação: o estímulo causado por um anúncio no jornal gera uma reação mais rápida 

que a dos outros meios.



Questões estruturais da mídia

Controle de exibição: por ser mídia impressa e local, o acesso do 

anunciante ao material que está sendo exibido é total.

Formação de Opinião: pelo princípio da proximidade e similaridade da 

gestalt (psicologia aplicada à publicidade) o na´ncio de jornal tem grande 

poder de formação de opinião quando no corpo do veículo.



Formatos de Compra

Centimetragem: Compra de centimetragem que se torna crédito para livre abatimento 

pelo cliente

Patrocínios/Pacotes: Compra de pacotes especiais de patrocínio

Campanha: Compra de pacotes de campanha onde o volume de anúncios é pré-

determinado e tem-se direito a descontos progresivos.

Avulso: Anúncio individual

Selos, Formatos Especiais, Encartes, Cintas, etc...



Cinta
Espécie de encarte externo que envolve o

jornal no seu sentido longitudinal. A

manipulação é feita pelo veículo, mas

geralmente a produção da cinta é feita pela

agência que deve entregar o material com 48

horas úteis de antecedência.



Sobrecapa

Meia folha de jornal dobrada e

alocada na lombada do exemplar.

Deve ser dimensionado com

antecedência e a produção é

comumente feita no próprio jornal.



Outros
Amostra

Encapsulamento

Encarte localizado



Embalagem
O exemplar vem fechado numa

embalagem de papel, plástico ou

qualquer material de fácil

manipulação. Formato de extremo

impacto, porém de custo de

produção e veiculação elevados.



Dados e Números

52%
48%

Perfil Por Gênero

Homens Mulheres



Dados e Números

56

48

Duplo Período

Simples Período

44 46 48 50 52 54 56 58

Penetração

Genero Perfil



Leitura por dia da semana (RMR)

12 18 16 15 15 14 13 36



Pernambuco x Brasil (maiores mercados )
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Pernambuco x Brasil (maiores mercados )
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OOH
Mídia Exterior (out of home)

Prof. Rodrigo Duguay 

Mídia – Material de Referência



Tanto o affiche francês quanto o poster

americano são os pais da publicidade 

outdoor. Filhos da evolução da 

litogravura, no século XIX essa arte se 

multiplicou para divulgação de 

espetáculos, como o circo e formam a 

matriz de onde surgiu a publicidade em 

mídia exterior de hoje.

O Circo



OOH
histórico &

Conceitos



O que é OOH

OOH é a sigla contemporânea para mídias 

exteriores (out of home) e engloba, uma série 

de mídias que ocupam o espaço urbano, desde 

os tradicionais outdoors até mobiliário urbano.

Apesar de estarem sob um mesmo nome 

funcionam de forma distinta entre si, apesar 

de terem o mesmo princípio.



Histórico

Nos anos 1700 aprendemos a lidar com as 

litogravuras e fazer dos cartazes arte. No entanto 

seu uso era restrito a eventos, serviços e situações 

muito específicas.

Os melhores exemplos de cartazes desta época 

até meados do século XIX estão na divulgação do 

espaço urbano de eventos, sendo seu uso para 

produtos observado com maior amplitude só no 

final deste século e início do século XX.



Billboard

O formato tido como primeiro modelo contemporâneo 

de publicidade OOH como conhecemos é o Billboard: 

uma forma de mídia que permitia divulgar de forma 

regular e padronizada produtos, marcas e serviços. 

Apesar das primeiras experiências comerciais datarem 

de 1860, em 1872 funda-se a Outdoor Advertising 

Association of America: uma associação cujo objetivo

era normatizar e padronizar este tipo de mídia.



Estandardização

A proliferação deste tipo de publicidade e a própria 

organização cada vez maior das agências de 

propaganda que viriam a ser as maiores parceiras da 

indústria da mídia exterior já no início do século XX, 

pressionaram a indústria de Billboards a buscar 

padronizações.

Com isso, em 1912 criou-se um dos mais 

conhecidos padrões - o de 24 folhas coladas.            

19 pés e 8 polegadas de altura por 8 pés e 10 polegadas de altura



Métricas Iniciais

Cobertura e exposição foram as métricas iniciais 

desenvolvidas pela indústria para mensurar o resultado 

e a penetração de suas placas. A partir dos conceitos 

originais que tratavam de regiões atingidas e 

circulação numérica de pessoas, todas as demais 

métricas da indústria da mídia exterior criaram as bases 

para a validação dos resultados deste tipo de anúncio, 

em contraponto a uma cada vez maior auditagem das 

mídias impressas.



Características
muitos formatos,                       

um conceito.



Características Gerais

Em um mundo onde as pessoas ficam cada vez 

menos em casa, ampliado por um cenário onde 

a mobilidade urbana dos grandes centros do 

país é preocupante, a mídia exterior é uma 

opção vantajosa. 

Ao lado disso a mídia exterior, por maior que 

seja sua necessidade de concisão nas 

mensagens, tem grande apelo imagético e 

tem evoluído nos substratos de impressão.



Características de Cobertura

Em caráter Nacional ou mesmo regional é 

complicado programar com eficiência esta 

mídia pelas diversas especificidades de cada 

mercado. Algumas praças limitam a mídia 

exterior, outras simplesmente baniram esta 

mídia, como a capital paulista.

No entanto os formatos combinados com 

mobiliário urbano e em estações de transporte 

público e malls tem crescido como opção.



Vantagens Globais do meio

- Custos: O investimento nesse tipo de mídia é 

baixo comparado a outros meios mais 

tradicionais.

- Oportunidades: A mensagem pode ser 

colocada nos momentos oportunos e sua 

substituição é relativamente rápida.

- Maleabilidade: Pode ser utilizada em uma 

extensão nacional, em uma cidade ou apenas 

em um bairro.



Vantagens Globais do meio

- Impacto, ação rápida e constante:

Impressiona pelo tamanho e pelas cores. Por ser 

uma mídia que passa a informação de maneira 

objetiva, as pessoas captam melhor a 

mensagem. Como as pessoas geralmente 

circulam diariamente pelas mesmas ruas, faz a 

ação ser constante.



Vantagens Globais do meio

- Massificação: Atinge todos os segmentos na 

mesma proporção. Mídia com penetração 

abrangente.

- Fixação: Em geral, as pessoas circulam pelos 

mesmos locais diariamente e veem as placas 

repetidamente. A mensagem concisa breve 

facilita a memorização.



Desvantagens possíveis

- Poluição visual, proibição.

- Localização: Por ser uma mídia barata existe muita 

procura, consequentemente encontra-se a dificuldade 

de escolha de locais específicos, principalmente em 

locais de mais trafego de pessoas.

- Vulnerabilidade: Por tratar-se de mídias que ficam 

em vias públicas, esse meio está sujeito a sofrer atos 

de vandalismo.



Desvantagens possíveis

Relativas à Mensagem:

- Concisão: exige mensagens curtas. Estudos da 

década de 1980 definiam entre 8 e 14 palavras para o 

meio, sem relevância metodológica para os dias atuais.

- Especificidade: o meio pede mensagens específicas 

para este suporte, perdendo efeito, normalmente, 

quando existem adaptações de outros meios, em 

particular TV.



Mídia Dados

- Crescimento do meio em 2014:

A partir deste ano foi liberada a volta controlada de 

publicidade em mobiliário urbano (abrigos de 

ônibus e relógios) o que impacta o crescimento 

deste meio em centros urbanos com mobilidade 

comprometida

- Advento da Classe C:

Inicialmente seu impacto era concentrado nas 

classes A e B, o que não ocorrre mais hoje em dia.



Mídia Dados – Penetração (2014)



Mídia Dados – Cobertura por meio (2014)



Mídia Dados – Cobertura por meio Recife (2014)



OOH
Principais meios



Mídia Dados – Cobertura por meio Recife (2014)



Outbus – Mídia em ônibus

Também chamado de busmedia e busdoor (!) a 

mídia em ônibus está entre as três mais importantes 

do país do segmento de OOH e a que aponta maior 

lembrança (2014) entre as mídias exteriores no 

Grande Recife

Existem diversos formatos de mídia OOH em 

ônibus, mas trataremos aqui dos painéis nas 

traseiras e laterais de ônibus .



Mídia em ônibus – destaques

É móvel e alcança pontos onde as placas fixas de 

outdoor e luminosos não alcançam

Percurso determinado por corredores de grande 

circulação

Custo de produção relativo baixo e alto Impacto 

Visual.



Investimentos mídia exterior (ibope)

Meio
Jan a Jun/2014 Jan a Jun/2013

R$ 0 % R$ 0 %
TOTAL 59.665.064 100 52.039.397 100

TV 34.225.203 57 27.529.734 53

JORNAL 8.244.167 14 8.738.333 17

TV ASSINATURA 4.944.849 8 3.515.367 7

INTERNET 3.175.474 5 3.619.305 7

TV MERCHANDISING 3.001.738 5 2.778.108 5

REVISTA 2.902.951 5 2.952.725 6

RADIO 2.532.687 4 2.182.805 4

CINEMA 306.118 1 149.302 0

MOBILIARIO URBANO 284.736 0 265.930 1

OUTDOOR 47.142 0,1 45.631 0

http://www.ibope.com/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/investimentopublicitario/Paginas/default.aspx

http://www.ibope.com/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/investimentopublicitario/Paginas/default.aspx


Investimentos mídia exterior (ibope)



Outdoor

Bissemana

Formatos com aplicações e combinações

Placas padrão consolidadas na cidade
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