CAMPANHA
DIA DO BIBLIOTECÁRIO

BRIEFING

O Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) tem por finalidade orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de
bibliotecário, bem como contribuir para seu desenvolvimento, em todo o país. Diferente da percepção popular, o bibliotecário é um
profissional, com amplo campo de atuação, e que vai muito além das bibliotecas.
A informação é a essência de suas atividades, e a ele compete o exercício da gestão, organização, consultoria e assessoramento, em
qualquer empresa pública ou privada que lide com documentação e informação.
A partir desse cenário consideramos oportuno realizar duas ações em uma única campanha, ao mesmo tempo informamos à sociedade
em geral a amplitude de atuação do bibliotecário e estimulamos também os bibliotecários a ampliarem sua atuação.

PÚBLICOS

Público Interno
•

Conselheiros.

•

Gestores.

•

Empregados do Sistema CFB/CRB.

Público Externo
•

•

Público Sociedade em geral
•

Sociedade civil para a qual o Sistema CFB/CRB atua como
órgão de fiscalização e regulamentação do exercício de
atividades profissionais de Biblioteconomia.

Público Governo

Bibliotecários profissionais registrados nos Conselhos
Regionais de Biblioteconomia.

•

Congresso Nacional.

•

Senado Federal.

Estudantes de cursos de Biblioteconomia.

•

Poder Executivo.

•

Ministério da Educação.

•

Fundações Educacionais.

Público Parceiro
•

Organizações não governamentais (ONG).

•

Secretarias Estaduais de Educação.

•

Instituições de direito público.

•

Secretarias Municipais de Educação.

•

Instituições privadas.

•

Conselhos Federais de Profissionais Regulamentados.

Público Acadêmico
•

Público Imprensa e Formadores de Opinião
•

Imprensa e meios de comunicação.

•

Formadores de opinião.

Universidades e faculdades formadoras de profissionais
em Biblioteconomia.

ANÚNCIO DE REVISTA

ANÚNCIO DE JORNAL

OUTDOOR

BUSDOOR

MOBILIÁRIO URBANO

ELEVAMÍDIA

PAINEL AEROPORTUÁRIO

FOLDER

FILIPETA

CARTILHA

BANNER WEB

EMAIL MARKETING

FACEBOOK

TEXTO DE APOIO

TEXTO DE APOIO

“Meu trabalho é servir de ponte entre a informação e a equipe médica,
contribuindo para diagnósticos mais eficazes. Entre os estudantes de
medicina, atuo como pesquisador em trabalhos acadêmicos.”

“No meio jurídico é preciso estar atento a mudanças na legislação,
entender seu funcionamento e, assim, assistir os advogados em
cada caso que chega ao escritório.”

E você, como pratica a biblioteconomia? Utilize a hashtag
#diadobibliotecario e compartilhe conosco a sua atuação
como profissional da informação. Parabéns pelo seu dia!

E você, como pratica a biblioteconomia? Utilize a hashtag
#diadobibliotecario e compartilhe conosco a sua atuação como
profissional da informação. Parabéns pelo seu dia!

TWITTER

TEXTO EM 140 CARACTERES
O Dia do Bibliotecário vem aí! Como você pratica a
biblioteconomia? Utilize #diadobibliotecario e fale de sua
atuação como profissional da informação.

INSTAGRAM

CAMISETA

SPOT RÁDIO 1

Você sabia que o trabalho do bibliotecário vai muito além das bibliotecas?
O bibliotecário é o profissional que atua em várias áreas laborais, desde escritórios de advocacia
até hospitais.
A sua empresa pode estar precisando de um bibliotecário, conheça as nossas diversas
especialidades pelo site www.cfb.org.br.
Dia 12 de março, Dia do Bibliotecário.
Uma homenagem do Sistema dos Conselhos Federal e Regionais de Biblioteconomia.

SPOT RÁDIO 2

– Você sabia que o bibliotecário não trabalha só em bibliotecas?
– É mesmo?
– O bibliotecário trabalha como consultor de informação, pesquisador, gestor, organizador de
informação e muitas outras especialidades.
– Nossa, eu não sabia.
– Diga-me qual é o negócio de sua empresa. E eu posso ser o profissional que a sua empresa
está precisando.
Dia do Bibliotecário: 12 de março.
Uma homenagem do Sistema dos Conselhos Federal e Regionais de Biblioteconomia
(Opção de assinatura mais curta devido aos 30 segundos de veiculação.)

MÍDIA
Campanha de abrangência nacional na qual
sugerimos um mix de meios e canais de comunicação
que são detalhados nesse Plano de Mídia.
Período da Campanha: de 6 a 12 de março de 2015.

Abrangência da Campanha:
Distrito Federal e capitais onde o Conselho Federal de
Biblioteconomia tem representatividade por meio dos
Conselhos Regionais conforme lista abaixo:
•

CRB-1 – Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Distrito Federal

•

1 página Veja Nacional

•

1 página Revista Época

•

CRB-2 – Pará, Amapá e Tocantins

•

1 página Veja Regional para as capitais/com CBR

•

CRB-3 – Ceará e Piauí

•

Busdoor, para as capitais/com CBR

•

CRB-4 – Pernambuco e Alagoas

•

Rádio (Band Nacional – horário pela manhã)

•

CRB-5– Bahia e Sergipe

•

Jornal (1/4 – Folha de SP, Correio Braziliense e O Globo).

•

CRB-6 – Minas Gerais

•

CRB-7 – Rio de Janeiro

•

CRB-8 – São Paulo

•

CRB-9 – Paraná

•

CRB-10 – Rio Grande do Sul

•

CRB-11 – Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia

•

CRB-13 – Maranhão

•

CRB-14 – Santa Catarina

•

CRB-15 – Paraíba e Rio Grande do Norte.

Anúncios em revistas e jornais a serem veiculados
nas seguintes mídias, conforme segue:

Revista VEJA Nacional

Revista VEJA Brasília

VEJA é abrangente, cobrindo desde o mundo da política,
economia, internacional, até artes e cultura, com uma
linguagem clara e atraente, gostosa de ser lida.

VEJA Brasília é informação, é serviço, é exatamente o que
os brasilienses precisam para ter a cidade na palma das
mãos.

Juntas, as plataformas de VEJA contam com uma audiência
de 12 milhões de pessoas (1). São 9,3 milhões de leitores na
versão impressa, 150 mil na versão digital, 2,5 milhões de
visitantes únicos no portal Veja.com, 36 mil leitores no app
VEJA Notícias, por semana. Além disso, a publicação ainda
possui mais de 3 milhões de seguidores de VEJA no Twitter
(uma das trinta contas mais populares do Brasil – e a primeira
entre os sites de notícia).

Desdobramento de uma das revistas mais conceituadas a
VEJA, uma revista abrangente, cobrindo desde o mundo da
política, economia, internacional, até artes e cultura, com
uma linguagem clara e atraente, gostosa de ser lida.
A VEJA Brasília, no contexto regionalizado, traz um leque de
opções com o que há de melhor na cidade, visita os lugares
com critério para trazer o máximo de informações, seleciona
e opina com análises de quem conhece o assunto e mostra
as atrações da cidade de um jeito que nenhuma outra
publicação faz.

•

Tiragem: 1.145.368

•

Assinaturas: 907.886

•

Avulsas: 120.634

•

Circulação líquida: 1.028.519

•

Fonte: IVC abr/14

•

Total de leitores: 8.973.000

•

Perfil dos leitores

yy Por idade – predominante de 25 a 54 anos.

yy Por sexo – feminino 55%, masculino 45%.

yy Por classe social – 78% classes A e B.

yy Por idade – predominante 35 a 44 anos e acima de 50 anos.
yy Por classe social – 50% classe B, 27% C e 20% A.

•

Perfil dos leitores
yy 244 mil leitores semanais
yy Tiragem – 44 mil exemplares
yy Por sexo – feminino 69%, masculino 31%.

Revista VEJA São Paulo

Revista VEJA Rio de Janeiro

Foco total nos consumidores que procuram as melhores
atrações da sua cidade. Além de contar o que acontece
de mais relevante na vida de São Paulo e com seus
personagens, Vejinha tem o compromisso de apresentar ao
leitor, em reportagens e Roteiro da Semana, as melhores
opções em matéria de entretenimento, lazer, programas e
serviço.

Foco total nos consumidores que procuram as melhores
atrações da sua cidade. Um retrato da cidade maravilhosa
por meio de reportagens e roteiros, um compromisso
constante de levar ao leitor as melhores opções em matéria
de entretenimento, lazer, programas e serviços. Se é
relevante para o Rio, é fundamental para a revista.
•

Tiragem: 116.882

•

Tiragem: 337.137

•

Assinaturas: 78.951

•

Assinaturas: 256.702

•

Avulsas: 16.318

•

Avulsas: 45.480

•

Circulação líquida: 95.270

•

Circulação líquida: 302.181

•

Fonte: IVC abr/14

•

Fonte: IVC abr/14

•

Total de leitores: 349.000

•

Total de leitores: 658.000

•

Perfil dos leitores

•

Perfil dos leitores

yy Por sexo – feminino 54%, masculino 46%.

yy Por sexo – feminino 53%, masculino 47%.

yy Por idade – predominante 35 a 44 anos e acima de 50 anos.

yy Por idade – predominante acima de 50 anos.

yy Por classe social – 67% classe B.

yy Por classe social – 60% classe B.

Revista VEJA Belo Horizonte

Revista ÉPOCA

Notícias, comportamento, cultura, gastronomia, lazer e
outros temas relevantes escritos por jornalistas mineiros
que conhecem tudo sobre a cidade. A VEJA BH traz um
leque de opções com o que há de melhor na capital mineira
de um jeito que nenhuma outra publicação faz.

Sofisticada, relevante e inspiradora. Toda semana ÉPOCA vai além
das notícias. Antecipa tendências, traz análises e textos de autores
com quem você pode aprender e se identificar. Uma revista útil,
esclarecedora, inovadora, empreendedora, moderna e profunda.

•

Tiragem: 62.327

•

Assinaturas: 47.933

•

Avulsas: 4.140

•

Circulação líquida: 52.073

•

Fonte: IVC abr/14

•

Total de leitores: 94.000

•

Perfil dos leitores
yy Por sexo – feminino 47%, masculino 53%.
yy Por idade – predominante 25 a 34 anos e acima de 50 anos.
yy Por classe social – 62% classe B.

Revista de informação geral voltada para o público adulto. Está no
mercado há 35 anos e se consolidou como um dos veículos mais
influentes do país. Foi protagonista de importantes fatos políticos
e sociais e teve participação de destaque na redemocratização do
defesa do Estado Democrático de Direito. A revista caracteriza-se
por uma linha editorial independente, jamais atrelada a grupos
políticos ou econômicos, e por levar ao leitor notícia a notícia com
informações que provocam a reflexão e a visão além dos fatos.
Por esse motivo, conseguiu colecionar ao longo dos anos uma
sucessão de furos de reportagem nas mais diversas editorias.
•

Perfil dos leitores
yy 4.065.000 leitores
yy 405.426 exemplares
yy 10% avulsa – 90% assinante
yy 21% 45/+ anos
yy 22% 35/44 anos
yy 18% 25/34 anos
yy 11% 18/24 anos
yy Masculino – 48%
yy Feminino – 52%

Jornal Correio Braziliense
A marca Correio Braziliense simboliza o início da imprensa
escrita no Brasil, há 200 anos, quando o primeiro jornal
brasileiro, editado em Londres por Hipólito José da Costa,
era trazido de navio para cá. Circulou no Brasil e em
Portugal entre 1808 e 1822.
No século XX, a marca foi resgatada por Assis
Chateaubriand e relançada na data de inauguração de
Brasília, em 21 de abril de 1960. Hoje, o Correio Braziliense
é o jornal de maior circulação do Centro-Oeste e o mais
influente do Distrito Federal e do Entorno – região formada
por municípios que têm fronteira com o DF, tais como
Valparaíso e Águas Lindas, ambos em Goiás.
É um jornal diário, editado no formato standard (6 col x 52
cm), formado por vários cadernos e suplementos, além de
algumas publicações especiais e, recentemente, inovou. Com
um novo projeto gráfico e editorial, traz conteúdos exclusivos
e muito mais interatividade como, por exemplo, QR Code e
Serviços de SMS. Em seu quadro de jornalistas figuram muitos
profissionais premiados e renomados, com experiência em
vários outros veículos de comunicação de massa.
O jornalismo de qualidade, bem como seu compromisso
de oferecer aos leitores o melhor visual gráfico, de modo a
facilitar e tornar mais agradável a leitura dos fatos diários

fez com que o Correio Braziliense colecionasse muitos
prêmios. Mais um motivo para ser o preferido entre os
leitores do DF.
•

Circulação
yy Média de segunda a domingo: 57.290 exemplares
yy Participação no mercado (DF): 48%
yy Participação no mercado (DF)* – jornais premium: 86%
yy Participação entre os leitores de jornal**: 77%

•

Perfil dos leitores
yy Os leitores do Correio Braziliense têm uma renda familiar

mensal de R$ 5.344,21, um considerável potencial de
consumo.
yy De cada 10 leitores de jornal, 7 preferem o Correio Braziliense.
São:
xx 53% são homens
xx 47% são mulheres
xx 13% têm de 15 a 19 anos de idade
xx 29% têm de 20 a 29 anos de idade
xx 25% têm de 30 a 39 anos
xx 16% têm de 40 a 49 anos
xx 17% têm mais de 50 anos
xx 69% são das classes A e B
xx 28% são da classe C
xx 4% são da classe D
xx 30% têm Ensino Médio completo
xx 26% têm curso superior completo

Jornal Folha de S. Paulo
Fundada em 1921, a Folha é, desde a década de 80, o
jornal mais vendido do país entre os diários nacionais de
interesse geral. O crescimento foi calcado nos princípios
editoriais do Projeto Folha: pluralismo, apartidarismo,
jornalismo crítico e independência.
Organizado em cadernos temáticos diários e suplementos,
tem circulação nacional. Foi o primeiro veículo de
comunicação do Brasil a adotar a figura do ombudsman e a
oferecer conteúdo on-line a seus leitores.
•

Circulação
yy O maior jornal brasileiro
yy A Folha é hoje o jornal brasileiro de maior tiragem e circulação

entre os diários nacionais de interesse geral. Os números
auditados pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação) podem
ser conferidos abaixo.
yy Circulação paga – Outubro/2012:
xx Domingos: 321.535 exemplares
xx Dias úteis: 297.927 exemplares
yy Média Segunda a Domingo: 301.299 exemplares
yy O jornal se consolidou nessa posição durante a campanha
pela redemocratização do país, em 1984, quando empunhou a
bandeira das eleições diretas para presidente.
yy A Folha conta hoje com sete cadernos diários – Poder
(política nacional), Mundo (acontecimentos políticos e sociais
internacionais), Ciência (ambientais e naturais), Mercado
(negócios e política econômica), Cotidiano (noticiário local),
Esporte (jornalismo esportivo) e Ilustrada (cultura e lazer),

além de oito suplementos semanais – Folhinha (para o público
infantil), Tec (tecnologia e redes sociais), Turismo (destinos de
viagens nacionais e internacionais), Ilustríssima (arte, ciência
e humanidade) e The New York Times (fatos da semana que
ocorreram em território internacional).
yy Os Classificados da Folha são ecléticos, independentes e
didáticos, atendendo com muito mais eficiência aos interesses
dos diferentes tipos de leitor. Dividem-se em: Veículos, Imóveis
e Negócios, Empregos e Carreiras. Todos os dias circulam
também as edições regionais Campinas/Vale e Ribeirão Preto,
com cobertura de mais de 200 municípios do interior do estado.

Rádio

•

•
•

•

•

•
•

Possui adequação entre o conteúdo da campanha e o
ambiente de exposição da mensagem.
Abrangência geográfica geral.
Aumenta a cobertura e gera impacto e visibilidade para a
mensagem.
É um dos meios com os melhores índices de
aproveitamento, recall e fixação de marcas.
Possui portabilidade; pode ser ouvido em qualquer lugar.
apresenta ampla capacidade de reminiscência.
Trabalha a imaginação das pessoas.
Serve como um prestador de serviços para a
comunidade.

Rádio BandNews FM
Veicularemos em mercado nacional em uma das principais
emissoras jornalísticas, BandNews FM, na faixa horária
determinada em cada estado.
A BandNews FM é a primeira rede brasileira de emissoras de
rádio em FM com jornalismo 24 horas no ar. A cada 20 minutos,
oferece ao ouvinte um jornal completo e atualizado, pontuado
pela opinião dos âncoras e colunistas. Nesses 20 minutos, são
apresentadas as principais notícias do Brasil e do mundo.

R io de Janeiro
MUNICÍPIO

POPULAÇÃO

RIO DE JANEIRO

6.390.290

BELFORD ROXO

474.596

CACHOEIRAS DE MACACU

55.139

DUQUE DE CAXIAS

867.067

ITABORAÍ

222.618

MAGÉ

230.568

MARICÁ

135.121

NILÓPOLIS

169.537

NITERÓI

491.807

NOVA IGUAÇU

801.746

RIO BONITO

55.586

SÃO GONÇALO

1.016.128

SÃO JOÃO DE MERITI

460.062

Distrito Federal e entorno
MUNICÍPIO
BRASÍLIA

POPULAÇÃO
2.684.532

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

167.477

CIDADE OCIDENTAL

58.262

NOVO GAMA

98.135

PLANALTINA

82.847

VALPARAÍSO DE GOIÁS

138.740

São Paulo
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
ARUJÁ
BARUERI
CARAPICUÍBA
COTIA
DIADEMA
EMBU DAS ARTES
EMBU GUAÇU
FERRAZ DE VASCONCELOS
FRANCO DA ROCHA
GUARULHOS
ITAPECERICA DA SERRA
ITAQUAQUECETUBA
JUQUITIBA
MAIRIPORÃ
MIRANDÓPOLIS
MOGI DAS CRUZES
OSASCO
POÁ
RIBEIRÃO PIRES
RIO GRANDE DA SERRA
SANTA ISABEL
SANTO ANDRÉ
SÃO BERNARDO DO CAMPO
SÃO CAETANO DO SUL
SUZANO
TABOÃO DA SERRA
VARGEM GRANDE PAULISTA

Belo Horizonte
POPULAÇÃO
11.244.369
74.818
240.656
369.908
205.154
386.039
240.007
62.846
168.290
131.603
1.222.357
152.380
321.854
28.732
80.920
27.475
387.779
666.469
106.033
113.043
44.084
50.464
673.914
765.203
149.571
262.568
244.719
42.946

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE
BETIM
BRUMADINHO
CAETÉ
CONFINS
CONTAGEM
ESMERALDAS
IBIRITÉ
IGARAPÉ
JABUTICATUBAS
LAGOA SANTA
MARIO CAMPOS
MATOZINHOS
NOVA LIMA
PEDRO LEOPOLDO
RAPOSOS
RIBEIRÃO DAS NEVES
RIO ACIMA
RIO MANSO
SABARÁ
SANTA LUZIA
SÃO JOAQUIM DE BICAS
SÃO JOSÉ DA LAPA
SARZEDO
VESPASIANO

POPULAÇÃO
2.452.617
441.748
34.391
41.043
6.072
625.393
59.408
157.438
33.773
16.513
48.213
12.029
35.233
76.608
59.064
15.521
349.307
8.685
5.266
126.195
231.607
23.986
19.234
25.583
101.846

MÍDIA EXTERIOR – Painel Aeroportuário

OUTDOOR

Como temos um público-alvo governamental, essa mídia
abrange diretamente e indiretamente os demais públicos.

Outdoor é mídia por natureza. Enquanto nos demais veículos
de comunicação a propaganda é um suporte financeiro
inserido dentro de um contexto editorial, no outdoor ela é
tudo – razão de existência do próprio meio.

O Aeroporto Internacional de Brasília, segundo a
Infraero, recebe anualmente 16 milhões de passageiros,
além de ser o terceiro maior aeroporto do Brasil.
A visibilidade desse meio impacta muito o receptor. Tratase de uma mídia mensal que consegue atingir centenas de
pessoas ao mesmo tempo.

Uma emissora de rádio ou TV, um jornal, uma revista ou um
cinema podem sobreviver sem publicidade. O outdoor não;
ele é a própria propaganda em si.
Apenas esse dado já seria suficiente para provar que o
outdoor é uma mídia muito específica em relação às demais,
mas o veículo ainda possui outras particularidades que
devem ser levadas em conta na hora da elaboração de um
plano de mídia:
1. TV e outdoor – O outdoor penetra em áreas onde a
veiculação em televisão não é adequada, reforçando a
campanha. O impacto visual proporcionado pelo outdoor
explica a imagem transmitida pela TV, incrementando a
frequência da mensagem.
2. Rádio e outdoor – Se, como dizem, o rádio é o teatro
da mente, o outdoor fornece à mensagem radiofônica
uma poderosa associação gráfica visual. Combinando
as significativas qualidades de alcance e frequência
de ambos os meios, a eficiência da campanha fica
multiplicada.

•

3. Revista e outdoor – O alcance seletivo da revista
é excelente, mas a frequência é limitada. O outdoor
incrementa significativamente a frequência, dentro de
uma audiência segmentada precisa. E adiciona também
uma espécie de “sabor do local” junto aos pontos de
venda do produto ou serviço.

•

Os avanços tecnológicos da produção gráfica possibilitam
ao outdoor comunicar sua mensagem com a mesma
qualidade da revista.

•

4. Jornal e outdoor – A imagem gráfica do outdoor
combina com o jornal, gera um audacioso impacto visual,
que se soma aos benefícios das explanações detalhadas.
O outdoor direciona o consumidor ao anúncio de jornal.

•

Como o jornal é um veículo de vida curta, o
outdoor estende a vida útil do anúncio, reforçando
“quilometragem” da mídia.

O diferencial do outdoor e suas vantagens:
•

Full time: O outdoor é uma mídia de grande impacto.
E ainda permanece 24h, diariamente, em exposição.

•

Cobertura: Atinge, intensamente, em diferentes pontos
da cidade, pessoas de todas as classes sociais e faixas
etárias.

•

Soluções sob medida: Dependendo do porte da
campanha, pode-se usar outdoor no quarteirão, no bairro,
no estado ou mesmo em todo o país.

•

O outdoor é bissemanal: O outdoor permite também a
renovação bissemanal (a cada 14 dias) de mensagens, o
que o torna ágil o suficiente para anunciar liquidações,
promoções, cursos, exposições e qualquer outro produto e
serviço que exija essa rapidez.

•

O outdoor não pode ser desligado: Praticamente, o outdoor
é uma mídia compulsória. Ela está nas ruas, praças
e avenidas, aberta a toda a população. Não necessita
ser comprada, nem ligada, nem folheada. Não se cobra
ingresso para vê-la.

MÍDIA

VEÍCULOS SUGERIDOS NO PLANO DE MÍDIA
VEÍCULO

FORMATO

PERÍODO

VALOR

VEJA NACIONAL – INDETERMINADO

1 PÁGINA

SEMANAL

R$ 311.000,00

VEJA BRASÍLIA – INDETERMINADO

1 PÁGINA

SEMANAL

R$ 21.000,00

VEJA BH – INDETERMINADO

1 PÁGINA

SEMANAL

R$ 29.000,00

VEJA RIO DE JANEIRO – INDETERMINADO

1 PÁGINA

SEMANAL

R$ 43.000,00

VEJA SÃO PAULO – INDETERMINADO

1 PÁGINA

SEMANAL

R$ 135.000,00

REVISTA ÉPOCA – INDETERMINADO

1 PÁGINA

MENSAL

R$ 138.000,00

JORNAL FOLHA DE SP – INDETERMINADO

1/4 PÁGINA

SEXTA-FEIRA

R$ 249.210,00

JORNAL CORREIO BRAZILIENSE (Primeiro Caderno)

1/4 PÁGINA

QUINTA-FEIRA

R$ 30.030,00

JORNAL O GLOBO (Primeiro Caderno)

1/4 PÁGINA

QUARTA-FEIRA

R$ 156.546,00

TV GLOBO – BOM DIA BRASIL

30''

8 INSERÇÕES (MÊS)

R$ 616.000,00

RÁDIO BAND – MANHÃ 6H ÀS 9H

30''

10 INSERÇÕES MÊS

R$ 91.600,00

TOTAL

R$ 1.820.386,00

BUSDOOR CFB – PROPOSTA CAPITAIS
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

DA PRODUÇÃO

DA VEICULAÇÃO

10

R$ 1.500,00

R$ 7.500,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

R$ 150,00

R$ 730,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.300,00

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 510,00

10

R$ 1.500,00

R$ 5.100,00

BAHIA

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 850,00

10

R$ 1.500,00

R$ 8.500,00

CEARÁ

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 650,00

10

R$ 1.500,00

R$ 6.500,00

DISTRITO FEDERAL (INTERMUNICIPAL)

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 750,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.500,00

GOIÁS

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 750,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.500,00

MARANHÃO

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

MATO GROSSO

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

MATO GROSSO DO SUL

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

MINAS GERAIS

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 1.100,00

10

R$ 1.500,00

R$ 11.000,00

PARÁ

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

PARAÍBA

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

PARANÁ

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

PERNAMBUCO

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

PIAUÍ

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 810,00

10

R$ 1.500,00

R$ 8.100,00

RIO DE JANEIRO

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 510,00

10

R$ 1.500,00

R$ 5.100,00

MÍDIA

VALOR DA
PRODUÇÃO

VALOR DA
VEICULAÇÃO

QUANTIDADE

ACRE

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 750,00

ALAGOAS

BUSDOOR

R$ 150,00

AMAPÁ

BUSDOOR

AMAZONAS

PRAÇA

BUSDOOR CFB – PROPOSTA CAPITAIS – CONTINUAÇÃO
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

DA PRODUÇÃO

DA VEICULAÇÃO

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

R$ 860,00

10

R$ 1.500,00

R$ 8.600,00

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 760,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.600,00

SANTA CATARINA

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

SÃO PAULO (INTERMUNICIPAL)

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 490,00

10

R$ 1.500,00

R$ 4.900,00

SERGIPE

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.900,00

TOCANTINS

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 760,00

10

R$ 1.500,00

R$ 7.600,00

R$ 39.000,00

R$ 197.600,00

MÍDIA

VALOR DA
PRODUÇÃO

VALOR DA
VEICULAÇÃO

QUANTIDADE

RIO GRANDE DO NORTE

BUSDOOR

R$ 150,00

R$ 790,00

RIO GRANDE DO SUL

BUSDOOR

R$ 150,00

RONDÔNIA

BUSDOOR

RORAIMA

PRAÇA

R$ 236.600,00
VALOR VÁLIDO PARA AS CAPITAIS
		

PAINEL AEROPORTUÁRIO
DESCRIÇÃO

FORMATO

VALOR

MEGA PAINEL DE EMBARQUE

1 PÁGINA

R$ 311.000,00

MEGA PAINEL DE EMBARQUE DOMÉSTICO

1 PÁGINA

R$ 21.000,00

VIDRAÇA SALA EMBARQUE INTERNACIONAL

1 PÁGINA

R$ 29.000,00

PAINEL DESEMBARQUE DOMÉSTICO

1 PÁGINA

R$ 43.000,00

TABELA POR PRAÇAS – OUTDOOR
PRAÇA

QUANTIDADE DE PEÇAS

VALOR BISSEMANAL (15 DIAS)

ALGOAS/AL

10

R$ 35.520,00

BAHIA/BA

10

R$ 55.994,00

CEARA/CE

10

R$ 38.500,00

MARANHÃO/MA

10

R$ 18.500,00

PARAÍBA/PB

10

R$ 35.000,00

PERNAMBUCO/PE

10

R$ 55.000,00

PIAUÍ/PI

10

R$ 16.000,00

RIO GRANDE DO NORTE/RN

10

R$ 37.000,00

SERGIPE/SE

10

R$ 17.000,00

TOCANTINS/TO

10

R$ 17.000,00

ACRE/AC

10

R$ 16.000,00

AMAZONAS/AM

10

R$ 30.000,00

AMAPÁ/AP

10

R$ 16.000,00

PARÁ/PA

10

R$ 17.000,00

RONDÔNIA/RO

10

R$ 17.000,00

RORAIMA/RR

10

R$ 17.000,00

MATO GROSSO/MT

10

R$ 18.000,00

MATO GROSSO DO SUL/MS

10

R$ 18.000,00

GOIÁS/GO

10

R$ 18.000,00

TOTAL GERAL

R$ 492.514,00

