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A publicidade em ônibus é uma forma econômica de atingir um público amplo 
e por um longo período. Por isso, é cada vez mais utilizada nos grandes centros 
urbanos. 

Esse tipo de mídia circula pelas ruas, divide os  momentos no trânsito, para nos 
sinais, passa entre os carros,  fica exposta  ao campo de visão dos passageiros  
e motoristas por um prolongado tempo, sempre levando a mensagem e 
aumentando o número de pessoas impactadas. 

PUBLICIDADE EM ÔNIBUS 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Alta exposição e rotatividade da marca/campanha: a campanha é exibida no mínimo 18h 

por dia, em diversos bairros, levando a  mensagem diariamente por inúmeras vias da cidade; 
 

Localização estratégica: com ângulo de visão privilegiado para motoristas, passageiros de outros 

veículos, pedestres e passageiros dos ônibus; 
 

Atenção concentrada: os motoristas que seguem atrás dos ônibus não desviam a atenção deles. 

Esse comportamento permite a concentração na mensagem que está voltada diretamente ao seu 
ângulo de  visão. Enquanto que os passageiros internos ficam horas sendo impactados pelas mídias 
internas. 
 

Exclusividade da mídia: ônibus circula em locais onde não existem outras mídias, portanto a 

atenção e o impacto são exclusivos; 
 

Flexibilidade de programação: o cliente pode utilizar só as linhas/carros que circulam em 

determinados bairros/vias da cidade, regionalizando a mensagem; 
 

Maior cobertura geográfica: as linhas cobrem as principais ruas e avenidas por onde transita 

toda a população, motorizada ou não; 
 

Menor CPM: o melhor custo por mil pessoas da mídia OOH. 



ALGUMAS CURIOSIDADES DA MÍDIA EM ÔNIBUS 

25 pessoas são impactadas por km 
percorrido.  

A veiculação em ônibus é percebida por 
75% da população de uma cidade. 

A mídia em ônibus provoca grande 
visualização passiva e circula por 30 dias. 

Utilizando um software de geoprocessamento, pesquisa 
realizada pelo Datafolha Cidades em 2010 conclui que uma 
campanha em 100 busdoors, divididos em vinte linhas, é 
capaz de atingir mais de 80% da população do Rio de 
Janeiro, o que corresponde a aproximadamente quatro 
milhões de pessoas no período de 30 dias. 



EXPOSIÇÃO ÔNIBUS X DEMAIS MÍDIAS EXTERNAS 

Midia Dados 2015 



EXPOSIÇÃO MÍDIA EXTERNA (OOH) X OUTRAS MÍDIAS 

 Fonte: Marplan – 2013  
GDE POA – 10+ ANOS 

Midia Dados 2014 



PERFIL DE PÚBLICO EXTERNO DO ÔNIBUS 

 Fonte: Marplan – 2013  
GDE POA – 10+ ANOS 



PERFIL DE PÚBLICO INTERNO DO ÔNIBUS 

 Fonte: Marplan – 2013  
GDE POA – 10+ ANOS 



PRODUTOS 



LINHA DE PRODUTOS EXIBE 

Mídias Externas 

BackBus: painel instalado em toda a traseira externa do ônibus; 

BusDoor: painel instalado na traseira externa superior do ônibus; 

Mídias Internas 

BusIndoor: painel instalado na traseira interna do ônibus; 

BusWindow: adesivos instalados nas janelas superiores do ônibus; 

BusSeat: adesivos instalados na parte de trás dos bancos do ônibus; 



BackBus 

O BackBus é um produto exclusivo da Exibe Mídia para Porto Alegre e Região Metropolitana, 
considerada uma das mídias externas mais eficiente por contar com uma área total 3 vezes maior do 
que o tradicional busdoor e deslocar-se pelas principais vias das cidades. 
 
Por ser uma novidade no mercado gaúcho ganha mais um elemento de destaque, uma vez que atrai 
mais a atenção do público que não está acostumado com esse tipo de mídia rodando pelas ruas. 
 
Descrição: adesivo vinil instalado na traseira inteira dos ônibus. 
Dimensões: 2,90 x 2,00 m, totalizando  5,50 m² de área total. 
Impacto:  em média 150.000 visualizações por ônibus/mês. 



BusDoor 

O Busdoor é a mídia externa mais lembrada pelos consumidores brasileiros (mídia dados 2015). Por ser 
móvel garante a maior cobertura geográfica do seu anúncio, além der ter uma visibilidade excelente, o 
que gera maior frequência de visualizações tornando a sua campanha mais eficaz. 
 
O Busdoor atinge a todas classes sociais e tem o menor C.P.M (custo por mil impactos) entre as mídias 
externas. Com o custo de 1 Outdoor por 15 dias é possível fazer 2 BusDoor por 30 dias. 
 
Descrição: adesivo vinil colado na traseira externa superior do ônibus. 
Dimensões: diversas medidas que variam com os ônibus selecionados, em média tem 1,90 x 0,90 m.  
Impacto:  em média 150.000 visualizações por ônibus/mês. 



BusIndoor 

O BusIndoor é uma mídia já consagrada para atingir o público interno dos ônibus, principalmente nos 
sistemas de transporte onde o passageiro entra pela porta dianteira e desce pela porta traseira, pois 
assim o passageiro visualiza o anúncio diretamente várias vezes durante a viagem, gerando uma ótima 
frequência e assimilação da mensagem. 
 
Descrição: adesivo vinil instalado na traseira interna dos ônibus 
Dimensões:  diversas medidas que variam com os ônibus selecionados, em média tem 1,80 x 0,90 m. 
Impacto:  em média são 10.000 visualizações por ônibus/mês, com um longo período de exposição, uma 
vez que o passageiro permanece em média 1,5 horas em viagem dentro do ônibus. 



BusWindow 

O BusWindow é um produto exclusivo da Exibe Mídia para Porto Alegre e Região Metropolitana, como o 
anúncio fica exposto bem na altura dos olhos dos passageiros quando em pé, não tem com não ser 
visualizado. O passageiro é impactado pela sua mensagem várias vezes durante a viagem, inclusive os 
passageiros que estão sentados. 
 
Descrição: adesivos instalados nas janelas dos ônibus, bem na altura dos olhos de quem fica em pé 
dentro do ônibus. Caso desejado é possível utilizar layouts diferentes dentro do mesmo ônibus. 
Dimensões: 40 x 30 cm, em média são instalados 10 adesivos por ônibus; 
Impacto: em média 10.000 visualizações por ônibus/mês, com um longo período de exposição, uma vez 
que o passageiro permanece em média 1,5 horas em viagem. 



BusSeat 

O BusSeat é um produto exclusivo da Exibe Mídia para Porto Alegre e Região Metropolitana, como o 
anúncio fica exposto bem na frente dos passageiros por no mínimo de 1 hora não tem com não ser 
percebido. O passageiro é impactado pela sua mensagem várias vezes durante a viagem, o que aumenta 
consideravelmente a eficácia da campanha. 
 
Descrição: adesivos publicitários colados atrás dos bancos dos ônibus. Os passageiros ficam com o 
anúncio bem a sua frente durante toda a viagem. É possível utilizar layouts diferentes no mesmo ônibus. 
Dimensões: 25 x 25 cm de área útil, em média são instalados 20 adesivos por ônibus; 
Impacto:  em média 10.000 visualizações por ônibus/mês, com um longo período de exposição, uma vez 
que o passageiro permanece em média 1,5 horas em viagem. 



MÍDIAS INTELIGENTES. 
MÍDIAS EM MOVIMENTO. 


