


Focamos em 
resultados, 
não em faces.







Localização
Da empena

As empenas dupla Ed. Espanha e 
Pinhais Tower Flat estão localizadas na 
Região Metropolitana de Curitiba, mais 
especificamente na Avenida João 
Leopoldo Jacobmel e Camilo de Lelis, 
respectivamente. Cobrindo assim duas
das mais importantes vias da região 
metropolitana de Curitiba.
As áreas no entrono das empenas 
possuiem um alto fluxo e concentra 
diversos comércios, concessionárias, 
hipermercados/atacarejos tornando-se 
um polo de atração para os  moradores 
da cidade e também um importante 
polo para diversos bairros de Curitiba.



empena 
Ed. 

Espanha

Única 
empena 

visível de 

Curitiba.

Projeto de 
grande 

formato

Área por 
empena 

superior a  5 
painéis 

padrão

Região com
intenso fluxo 
de veículos

Próximo ao
maior 

shopping do 
Sul do Brasil



Clique aqui e 
acesse o 

mapa 
interativo

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1B6IGVra2Qw3eAX6f5s6nD8oLw0drp80t&usp=sharing
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empena 
PINHAIS 
TOWER

Principal rua 
de comércio 

e serviços 

de Pinhaiis

Projeto de 
grande 

formato

Acesso à 
região mais 
populosa de 

Pinhais

Região com
comércio 
popular

Próximo ao
Terminal 

Urbano de 
Pinhais



Clique aqui e 
acesse o 

mapa 
interativo

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1e6F-UnTIodoh83eDX6Pw1U8OdRL3t92I&usp=sharing


Rmc - REGIão
Metropolitana
De curitiba

Conhecendo 
a RMC

População: 
3.572.326

habitantes¹

Área de 
influência 

666 

municípios³ 

Renda per 
capita · 2,32 

Salários 
mínimos / 

mês²IDH = 0,809

Muito Alto 
Desenvolvi-

mento
Humano³

População

51,31% FEM

48,69% MAS¹

PIB

156 bilhões

¹ Estimativa IBGE (2017)
² Censo Demográfico - IBGE
³ PNAD Contínua 2017 – IBGE

IBGE/Ipardes 2017
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A importância 
de pinhais para 
curitiba

Entre todas as cidades da RMC Pinhais 
é a mais interligada com Curitiba, 
tornando-se quase um bairro da capital, 
porém com um pujante centro 
comercial que atrai diversos 
curitibanos para compras, serviços e 
lazer.
A seguir apresentaremos dados que 
ilustram essa integração.



Pinhais é a 
única cidade 
da rmc
integrada ao 
brt curitibano



Pinhais é a 
cidade com 
maior número 
de conexões 
com Curitiba –
9 vias ao todo

COMEC5
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PINhais x 
centro de 
curitiba

Bairro
Distância 
Centro de 
Pinhais*

Distância Centro 
de Curitiba

População**

Bairro Alto 4,9 km 9,4 km 50.974

Capão da Imbuia 6,0 km 7,5 km 19.872

Cajuru 3,5 km 8,9 km 103.868

Tarumã 4,7 km 4,8 km 9.299

*Rotas – Google Maps
**IPPUC – Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba

O Centro de Pinhais é a opção  mais 
próxima para 4 bairros da capital.

184 mil curitibanos que moram na 
zona leste estão sob forte influência de 
Pinhais, estendendo essa influência à 
mais de 310 mil habitantes.



Polos de 
atração de 
pinhais

Além do Centro de Pinhais, outros 
importantes polos geradores de fluxo 
atraem um número enorme de 
moradores da RMC para diversos 
eventos ou atividades cotidianas.



EXPOTRADE
O Expotrade é um dos maiores, senão o 
maior, centro de convenções da Região 
Sul do Brasil, com 34.000 m² de área 
construída e 3.000 vagas de 
estacionamento. Anualmente sedia um 
grande número de eventos, congressos, 
exposições e shows



Autódromo
Internacional
De curitiba

Autódromo Internacional de Curitiba 
realiza provas de automobilismo, 
ciclismo, motociclismo e eventos 
filantrópicos diversos para associações 
como a Casa Maternal Dona Paula 
(Berçário Menino Jesus) e o Hospital do 
Câncer.
Considerado por muitos como o 
segundo autódromo com melhor 
estrutura do Brasil é filiado a 
Associação Internacional de 
Automobilismo.



Colégio 
Suíço-
brasileiro

Considerado pela Revista Forbs um dos 
19 colégios mais caros do Brasil o 
Colégio Suíço-Brasileiro é referência 
em ensino internacional e voltado não 
apenas à elite curitibana, mas também 
aos executivos estrangeiros das 
inúmeras multinacionais da RMC.

https://forbes.com.br/colunas/2019/12/quanto-custa-estudar-em-19-das-escolas-mais-caras-do-brasil-em-2020/


Alphaville
E outros
condomínios

Pinhais possuem diversos condomínios 
residenciais de alto padrão como 
Pineville, Pinefields, mas 
principalmente o Alphaville Graciosa.
Esses  condomínios caracterizam-se 
por possuir residentes de altíssima 
renda que buscam  tranquilidade, mas 
sem deixar de usufruir das 
comodidades do centro de Pinhais.



Jockey 
plaza
shopping

Localizado em Curitiba, porém a apenas 
1 quilometro da divisa com o Pinhais, o 
Jockey Plaza Shopping é o maior da 
região sul do país.
São 420 lojas, 8 salas de cinema, 40 
opções na praça de alimentação e 7 
restaurantes com vista para a pista do 
Jockey Clube do Paraná.

https://cbncuritiba.com/novo-shopping-de-curitiba-sera-o-maior-da-regiao-sul/


Área de 
influência em 
números

Agora que você já sabe o tamanho da 
RMC e a importância de Pinhais nesse 
contexto vamos falar sobre os dados 
socioeconômicos e características da 
população sob maior influência da 
empena e dessa forma demonstrar os 
motivos pelos quais ela não pode ficar 
fora do seus investimentos em mídia.



socioeconômico

Territorialidades
População 
masculina

População 
feminina

Mulheres chefes de 
família com pelo 

menos um filho menor 
de 15 anos de idade

Renda per capita 
em salários 

mínimos

Brasil 48.97% 51.03% 3.87% 1.6

RM Curitiba 48.68% 51.32% ND 2.3

Curitiba (PR) 47.67% 52.33% 3.79% 3.1

Pinhais (PR) 48.55% 51.45% 4.20% 1.8

Os residentes sob maior influência da 
empena podem ser classificados como 
classe média com renda per capta de 
1,8 salários mínimos. A proporção entre 
homens e mulheres não é muito 
diferente das demais territorialidades, 
mas o número de mulheres chefes de 
família em Pinhais está acima da média 
nacional e de Curitiba.

Elaboração: Planooh
Fonte: Censo IBGE



socioeconômico

Territorialidades % 65 anos+ % de 18+
População 

economica ativa de 
10 anos+

Taxa de 
fecundidade total

Brasil 7.36% 70.49% 49.19% 1.89

RM Curitiba 6.43% 72.19% ND 1.84

Curitiba (PR) 7.54% 75.39% 57.01% 1.58

Pinhais (PR) 5.10% 70.70% 52.80% 2

Elaboração: Planooh 
Fonte: Censo IBGE

Podemos observar que a região de 
influência da empena possui o menor 
percentual entre os idosos e um baixo 
% de habitantes 18+ quando 
comparado com Curitiba e RMC. Isso, 
somada a alta taxa de fecundidade é 
um forte indício que trata-se de uma 
região para quem busca impactar um 
público jovem, porém economicamente 
ativo.



SAÚDE

Territorialidades
% de habitantes com 

plano Assistência 
Médica (dez 2020)

Variação % 2019 vs
2020 - plano 

Assistência Médica 

% de habitantes com 
plano exclusivamente 

odontológico

Variação % 2019 vs
2020 - plano 

exclusivamente 
odontológico

Brasil 15,34% +1,10% 9,61% 4,83%

RM Curitiba N/A N/A N/A N/A

Curitiba (PR) 51,07% -0,59% 29,39% 2,84%

Pinhais (PR) 31,88% -4,11% 22,58% 2,34%

Elaboração: Planooh
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2020

Quando avaliamos a participação de 
habitantes com planos de saúde fica 
claro que Pinhais, apesar de possuir um 
número menor que Curitiba está em 
posição de destaque na RMC, sendo a 
terceira cidade com maior percentual 
de segurados. Outro ponto a destacar é 
que Pinahis foi a segunda cidade em 
variação negativa entre 2019 e 2020.



Trabalho

Territorialidades
% dos ocupados 
na indústria de 
transformação

% dos ocupados 
nos em serviços 

industriais de 
utilidade 
pública

% dos ocupados 
no setor de 
construção

% dos ocupados 
no setor 
comércio

% dos ocupados 
no setor de 

serviços

Brasil 11.92 0.93 7.4 15.38 44.29

RM Curitiba 14.39 1.17 7.56 15.71 48.75

Curitiba (PR) 12.98 1.24 5.83 16.97 53.68

Pinhais (PR) 18.14 1.22 9.16 16.94 48.31

Elaboração: Planooh
Fonte: Censo IBGE

Observamos que a população sob maior 
influência da empena também é a 
população com maior percentual de 
trabalhadores na indústria, entre todas 
as territorialidades analisadas. O setor 
da construção também destaca-se com 
uma participação acima da média.



Educação

Territorialidades

% de 18+ com 
ensino médio 

completo

% de 25+ com 
ensino médio 

completo

% de 25+ com 
ensino superior 

completo

Expectativa de anos 
de estudo aos 18 

anos de idade

Brasil 37.89 35.83 11.27 9.54

RM Curitiba 46.69 44.88 17.77 10.71

Curitiba (PR) 57.35 55.95 25.95 10.95

Pinhais (PR) 38.86 36.83 9.52 10.42

Apesar da população do entorno da 
empena possuir um % maior de 
conclusão do ensino médio que a média 
nacional a conclusão do ensino superior 
fica bem abaixo quando analisamos 
com outras territorialidades. Isso indica 
um alto potencial para produtos 
educacionais.

Elaboração: Planooh
Fonte: Censo IBGE



Consulte 
possibilidades de 
projetos 
especiais em 
nossas empenas.



Vamos 
conversar?!

Representante exclusivo – Mídia Santa
Andrea Kamiya
04199689-7741
andrea@midiasanta.com.br


