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Quem somos?
Com 47 anos de atividades completados em Fevereiro de 2019, a 

SOCICAM contribui com pioneirismo, criatividade e eficiência para 

o desenvolvimento sustentável do País, viabilizando soluções 

empresariais à gestão integrada de espaços públicos nos 

segmentos de infraestrutura de mobilidade, social e de serviços, 

com foco no atendimento e bem-estar do cidadão.

No mercado nacional, a SOCICAM, ocupa posição de liderança na 

gestão de terminais de passageiros rodoviários, urbanos, 

aeroportuários e portuários, além de centrais de atendimento ao 

cidadão e centros comerciais. É assim que mantém uma carteira 

com mais de 120 empreendimentos na América Latina, presente 

nas 5 regiões brasileiras, 14 estados e 55 cidades, por onde passam 

mensalmente mais de 100.000.000 de pessoas.

Com estratégia na diversificação, inovação e melhoria contínua das 

tecnologias operacionais, busca também conquistar novos 

negócios nos segmentos de educação e saúde.



A  é uma ferramenta de Mídia Digital Out Of Home (DOOH)

comunicação que se destaca por acompanhar o consumidor onde 

quer que ele esteja de forma interativa e dinâmica. Caracterizada 

por chamar a atenção de uma pessoa que se encontra em um 

ambiente totalmente surpreendente para a ação, ela distrai, por 

exemplo, alguém que está em uma fila de espera ou circulando em 

determinado ambiente, tal como terminais rodoviários, portuários 

e aeroviários.

Por meio de telas interativas, ela pode ser veiculada em diversos 

formatos e aparelhos, como telas de LCD, LEDs, video wall, etc. O 

sistema DOOH permite que a atenção do potencial consumidor 

seja conquistada por meio de uma informação relevante para um 

grupo grande de pessoas, respeitando o momento e o ambiente 

em que elas se encontram. Nestes casos, a comunicação é dirigida, 

a fim de conquistar o desejo e influenciar nas decisões de compras.

O que é a 
Mídia Digital OOH?



Mídia OOH é toda publicidade que impacta as pessoas quando 
estão fora de casa, independentemente dos hábitos de consumo 
de mídia de cada um. E é justamente nesse fator que reside seu 
maior potencial, pois estamos fora de casa em 70% do nosso 
tempo.

Em nossos terminais, os usuários interagem com as campanhas 
enquanto estão em trânsito, aguardando ou consumindo produtos 
e serviços, tornando os resultados ainda mais eficientes. 

Neste sentido as nossas mídias digitais se destacam por 
caraterísticas como:
Canal digital com informações de embarque e desembarque; 
notícias, boletins, dicas saúde, beleza, tecnologia, economia, etc. 
Espaços para propaganda nos intervalos dos conteúdos;
Conteúdo 100% dinâmico e atualizado 24 Horas;
Brand Content;

Projetos Especiais.

Por que anunciar  
em Mídia Digital OOH?



Localização privilegiada 
para seu negócio.
A S  investe constantemente na melhoria da qualidade dos OCICAM

serviços em seus terminais, sempre buscando a melhor experiência 

para nossos usuários.

O planejamento de mix das lojas e quiosques oferece uma ampla e 

variada opção de serviços, produtos e conveniência aos passageiros e 
transeuntes.

Oferecemos diversas opções de parcerias para sua empresa nos 

terminais sob nossa gestão: built to suit, locações temporárias e 

permanentes, ações promocionais, eventos e shows.

Nossos espaços publicitários são mais uma opção que sua empresa 

possui para fazer parte de tudo isso. Em nosso MÍDIA KIT 
apresentamos algumas possibilidades para sua próxima campanha.

O fluxo de passageiros em nossos terminais é auditado pelas 

autarquias governamentais responsáveis pela gestão de nossos 

contratos, sendo números, portanto, totalmente confiáveis.



VÍDEO DE 15” padrão
FORMATO: *.MP4, *.MOV, *.FLV, *.AVI.
RESOLUÇÃO: 1360 X 768 px
FRAMERATE: 29 FPS - H.264
SEM COMPRESSÃO.

ENVIO DE MATERIAL: 
CD ou DVD de dados;
Link para download online (wetransfer, ftp, dropbox, etc);
Envio para o email:  midia.terminais@socicam.com.br

Observação importante:
Prazo de envio será de até 16h do dia anterior ao início da 
veiculação.

Especificações Técnicas   
da Mídia Digital OOH



BA - 08 TELAS

SE - 07 TELAS

PE - 11 TELAS

PB - 10 TELAS

RN - 05 TELAS

CE - 14 TELAS



BAHIA

Dentre os estados nordestinos, a Bahia representa a maior extensão territorial, a maior população, o maior 
produto interno bruto, R$245 bi em 2018, e o maior número de municípios. A capital estadual é Salvador, quarto 
município mais populoso do Brasil.
Possui um alto potencial turístico, que vem sendo muito explorado através de seu litoral (o maior do Brasil), da 
Chapada Diamantina, do Recôncavo e de outras belezas naturais e de valor histórico e cultural. A SOCICAM está 
presente nas cidades de Salvador, Vera Cruz e Ilhéus.

Símbolo da fé e do sincretismo, fitas do Senhor do Bomfim na fachada da igreja de mesmo nome.



SALVADOR

Com mais de 3,9 milhões de habitantes, Salvador é o município mais populoso do Nordeste e o terceiro do Brasil. 
Centro econômico do estado é também porto exportador, centro administrativo e turístico. Em 2016, tinha o maior 
produto interno bruto (PIB) dentre os municípios nordestinos. Ademais, é sede de importantes empresas 
regionais, nacionais e internacionais, a exemplo da Organização Odebrecht, Braskem, Coelba, Suzano.

Foto aérea da cidade de Salvador.



35% | 65% 
CDAB

CLASSE SOCIAL

52% | 48%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

60.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
MARÍTIMO DE 

SALVADOR
Localizado na região portuária de Salvador, 
o terminal recebe navios turísticos de 
diversas partes do mundo, mas sua grande 
maioria é de turismo doméstico. O período 
de estadia desses navios é sempre entre os 
meses de novembro e abril.



PISO - TÉRREO

TERMINAL MARÍTIMO
DE SALVADOR

04

Quantidade de
Telas no Terminal

01 02



PISO - SUPERIOR

TERMINAL MARÍTIMO
DE SALVADOR

04

Quantidade de
Telas no Terminal

03
04



25% | 75% 
CDAB

CLASSE SOCIAL

50% | 50%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

95.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
TURÍSTICO

NÁUTICO DA
BAHIA

Também localizado na região portuária de 
Salvador, o prédio histórico recebe 
passageiros com destino à Ilha de Itaparica, 
Morro de São Paulo e passeios de escunas 
pela Bahia de Todos os Santos.



PISO - TÉRREO

TERMINAL TURÍSTICO
NÁUTICO DA BAHIA

01

04

Quantidade de
Telas no Terminal
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03
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SERGIPE 

É o menor dos estados brasileiros, ocupando uma área total de 21.910 km², tornando-o pouco maior que El 
Salvador. Em 2018, sua população foi recenseada em 2.278.308 habitantes. A SOCICAM está presente na capital 
do Estado, Aracaju.

Caranguejo, um dos símbolos de Sergipe.



10% | 90% 
CDEAB

CLASSE SOCIAL

50% | 50%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

185.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
RODOVI RIOÁ  DE 

ARACAJU
(GOV. JOSÉ ROLLEMBERG)

Capital do estado de Sergipe, possui uma 
população de 648.939 habitantes. Apesar 
de ser a menos populosa das capitais 
nordestinas, sua localização perfaz como 
importante ponto estratégico enquanto 
centro urbano, econômico, cultural e político 
para o país.
É apontada como a capital com menor 
desigualdade do Nordeste Brasileiro, como 
a cidade com os hábitos de vida mais 
saudáveis do país, exemplo nacional na 
consideração de ciclovias nos projetos de 
deslocamento urbano e é considerada a 
capital do país com menor índice de 
fumantes, segundo o Ministério da Saúde.



PISO - TÉRREO

TERMINAL RODOVIÁRIO 
DE ARACAJU

(GOV. JOSÉ ROLLEMBERG) 

02

06

Quantidade de
Telas no Terminal
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PISO - MEZANINO

TERMINAL RODOVIÁRIO 
DE ARACAJU

(GOV. JOSÉ ROLLEMBERG) 

06

Quantidade de
Telas no Terminal

06



PERNAMBUCO

Foi o primeiro núcleo econômico do Brasil, uma vez que se destacou na extração do pau-de-pernambuco (pau-
brasil) e foi a primeira parte do país onde a cultura canavieira desenvolveu-se efetivamente. É a sétima unidade 
federativa mais populosa do Brasil, e possui o décimo maior PIB do país e o maior PIB per capita entre os estados 
nordestinos. A SOCICAM está presente em Recife, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina.

Frevo, manifestação cultural Pernambucana.



15% | 85% 
CDEAB

CLASSE SOCIAL

47% | 53%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

200.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
RODOVI RIOÁ  DE 

RECIFE - TIP
Capital do estado de Pernambuco, é a 
cidade nordestina com o melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH-M), o 
Recife possui o quarto aglomerado urbano 
mais populoso do Brasil, com 4 milhões de 
habitantes em 2017, superado apenas pelas 
concentrações urbanas de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. É sede do 
aglomerado urbano mais rico do Norte-
Nordeste e oitavo mais rico do Brasil, além 
de ter o décimo quarto maior PIB do país e o 
maior PIB per capita entre as capitais 
nordestinas.



TERMINAL RODOVIÁRIO
DE RECIFE - TIP

PISO - TÉRREO

11

Quantidade de
Telas no Terminal

02

01

03



TERMINAL RODOVIÁRIO
DE RECIFE - TIP

PISO - SUPERIOR

11

Quantidade de
Telas no Terminal
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05 06
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Com uma população de 4.000.000 de habitantes, a Paraíba é o décimo quarto estado mais populoso do Brasil. A 
capital e município mais populoso é João Pessoa. Outros municípios com população superior a cem mil 
habitantes são Campina Grande, Santa Rita e Patos. A SOCICAM está presente nas cidades de João Pessoa e 
Campina Grande.

PARAÍBA

Artesanato de renda – cultura típica da Paraíba



12% | 88% 
CDEAB

CLASSE SOCIAL

54% | 46%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

350.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
RODOVI RIOÁ  DE 

JOÃO PESSOA
(SEVERINO CAMELO)

Capital e principal centro financeiro e 
econômico do estado da Paraíba. Com 
população, estimada em 2018, de 800.323 
habitantes, a capital paraibana é a oitava 
cidade mais populosa da Região Nordeste e 
a 23ª do Brasil, sendo, no seu estado, o 
município mais populoso. É conhecida como 
"Porta do Sol", devido ao fato de, no 
município, estar localizada a Ponta do 
Seixas, que é o ponto mais oriental das 
Américas, o que faz a cidade ser conhecida 
como o lugar "onde o sol nasce primeiro no 
continente americano". 
Durante a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
João Pessoa recebeu o título de "segunda 
capital mais verde do mundo", ficando atrás 
apenas de Paris, na França.



PISO - TÉRREO

TERMINAL RODOVIÁRIO 
DE JOÃO PESSOA

(SEVERINO CAMELO) 

06

Quantidade de
Telas no Terminal

01 02 03 04

05
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10% | 90% 
CDEAB

CLASSE SOCIAL

51% | 49%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

120.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
RODOVI RIOÁ  DE 

CAMPINA GRANDE
(SEN. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO)
Considerada um dos principais polos industriais 
da Região Nordeste bem como principal polo 
tecnológico da América Latina segundo a 
revista americana Newsweek, possui uma 
população de 410.000 habitantes, sendo a 
segunda cidade mais populosa da Paraíba. É 
também é a cidade com proporcionalmente o 
maior número de doutores do Brasil, 1 para 
cada 590 habitantes, seis vezes a média 
nacional. 
O município sedia ainda variados eventos 
culturais, destacando-se os festejos de São 
João, que acontecem durante todo o mês de 
junho (chamado de "O Maior São João do 
Mundo"), Festival Internacional de Música 
(FIMUS), Festival Internacional de Jazz (FIMUS 
Jazz), encontros religiosos como o Encontro da 
Nova Consciência (ecumênico) e o Encontro 
para a Consciência Cristã (cristão), realizados 
durante o carnaval, além do Festival de Inverno 
e mais de 20 outros eventos.



TERMINAL RODOVIÁRIO 
DE CAMPINA GRANDE

(SEN. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO) 

PISO - TÉRREO

04

Quantidade de
Telas no Terminal

01 02
03 04



RIO GRANDE DO NORTE

Com uma população de 3.500.000 de habitantes, o Rio Grande do Norte é o décimo sexto estado mais populoso 
do Brasil, possuindo o melhor IDH e a maior renda per capita da região Nordeste e a melhor expectativa de vida do 
Norte-Nordeste, chegando a 75,5 anos, a nona maior do país. A SOCICAM está presente na capital, Natal.

Praia da Pipa – RN.



15% | 85% 
CDEAB

CLASSE SOCIAL

49% | 51%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

185.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
RODOVI RIOÁ  DE 

NATAL
(SEVERINO THOMAZ DA SILVEIRA)
De acordo com a estimativa realizada pelo 
IBGE em 2018, a população do município é 
de 877.640 habitantes, sendo o décimo 
nono município mais populoso do país e 
sua região metropolitana, formada por 
outros treze municípios do Rio Grande do 
Norte, possui uma população de pouco 
mais de 1,5 milhão de habitantes, 
formando a quinta maior aglomeração 
urbana do Nordeste e a décima nona do 
Brasil.
Em seu Centro Histórico ocorrem eventos 
de grande repercussão, tais como a Feira 
Internacional de Artesanato (FIART), o 
Carnata l ,  as  fes tas  jun inas  e  as 
comemorações natalinas.



PISO - TÉRREO E MEZANINO

TERMINAL RODOVIÁRIO 
DE NATAL

(SEVERINO THOMAZ DA SILVEIRA) 

05

Quantidade de
Telas no Terminal

01

02

03

04

05



A população do estado é de aproximadamente 10.000.000 habitantes, conforme estimativas do IBGE, em 2018, 
sendo o oitavo estado mais populoso do país. A capital e município mais populoso é Fortaleza, sede da Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF). É atualmente o terceiro mais rico do Nordeste, possuindo a melhor qualidade 
de vida do Norte-Nordeste, segundo a FIRJAN, além do segundo melhor Índice de Desenvolvimento Humano da 
região.
A SOCICAM está presente na capital, Fortaleza.

CEARÁ

Passeio de jangada – Canoa Quebrada.



15% | 85% 
CDEAB

CLASSE SOCIAL

49% | 51%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

55.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
RODOVIÁRIO

ANTÔNIO BEZERRA



TERMINAL RODOVIÁRO
ANTÔNIO BEZERRA

PISO - TÉRREO

04

Quantidade de
Telas no Terminal

01

02

03

04



15% | 85% 
CDEAB

CLASSE SOCIAL

53% | 47%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

155.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
RODOVIÁRIO
ENGENHEIRO 
JOÃO THOMÉ



TERMINAL RODOVIÁRIO
ENGENHEIRO JOÃO THOMÉ

PISO TÉRREO

08

Quantidade de
Telas no Terminal

01 02

03 04

06 07

08

05



10% | 90% 
CDEAB

CLASSE SOCIAL

50% | 50%
MULHERES HOMENS

GÊNERO

35.000 
PESSOAS/MÊS

FLUXO

TERMINAL
RODOVIÁRIO

DE MESSEJANA



TERMINAL RODOVIÁRIO
DE MESSEJANA

PISO - TÉRREO

TERMINAL RODOVIÁRIO
DE MESSEJANA

PISO TÉRREO

02

Quantidade de
Telas no Terminal

01

02



www.socicam.com.br
 midia.terminais@socicam.com.br


