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Descrição do problema 
As premissas que orientaram a concepção e implantação do Metrô de São Paulo sinalizavam a 
preocupação com a escolha da mais moderna tecnologia para um transporte de alta capacidade, 
sua integração com outros modos de transporte e seu alto padrão de serviço. A valorização e o 
respeito ao usuário determinaram um transporte seguro, rápido, confiável, regular e confortável. 
As artes e a cultura, no seu sentido mais amplo, foram instrumentos de humanização deste 
sistema de transporte, permanecendo até hoje como um dos melhores canais de relacionamento 
do Metrô com seus clientes/usuários, com a cidade e com seus visitantes. 
O Metrô de São Paulo tem representado, desde a sua implantação, uma interferência de caráter 
tecnológico na vida do paulistano e, por opção estratégica, integrar o sistema às diversas 
manifestações da sociedade. Assumindo o posicionamento de permanente promotor de 
inovações e, conseqüentemente, de agente de transformação social, de renovação urbana, 
arquitetônica e revitalizadora da metrópole, o Metrô de São Paulo preocupa-se com a qualidade 
dos serviços prestados, a qualidade de vida de seus usuários e a mais ampla integração com a 
comunidade. 
A inauguração do complexo que unia a maior estação do Metrô e a Praça da Sé, no centro de 
São Paulo, reurbanizada, pontuou o surgimento de um verdadeiro museu ao ar livre em pleno 

marco zero da capital.  
A partir de 1978, esculturas, murais e painéis, assinados por artistas plásticos de renome 
invadiram a Praça e os espaços internos da Estação Sé, compongo um cenário inusitado para os 
olhos da maioria. Além de avivar o patrimônio cultural e artístico da cidade, essa iniciativa teve 
o mérito de colocar na pauta de debates da Companhia do Metropolitano de São Paulo uma 
questão muito importante. A proposta de introduzir obras de arte no projeto arquitetônico das 
estações converteu-se numa polêmica, que mobilizou o corpo técnico da empresa, chegando a 
conquistar espaço na imprensa. 
Em 1988, percebendo que as concepções construtivas das estações permitiam a utilização da 
arte em seus caminhos, o Metrô iniciou um programa que objetivava um contato mais próximo 
do usuário. 
Num processo experimental de aproximação usuário-obra de arte, com a colocação de obras em 
alguns espaços disponíveis e em alguns momentos especiais. Essas primeiras experiências 
permitiram avaliar por meio de observação “in loco” e através de pesquisa de opinião, a reação 
positiva pela aceitação, apreciação e preservação da obra. A partir de então o Metrô decide 
investir na integração com o usuário, instalando definitivamente o projeto Arte no Metrô, que 
cria uma nova forma de percepção da arte, fisicamente integrada ao ambiente do Metrô, 
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valorizzando a arquitetura, e fotalecendo a comunicação com o usuário estimulando o respeito e 
a noção de conservação dos espaços coletivos que utiliza em seu cotidiano. 

Descrição da campanha / medida: 
O projeto Arte no Metrô não pode ser tratado como uma campanha, pois é um projeto perene 
que possui uma logomarca facilmente identificada pelos usuários, que a associam à qualidade 
dos serviços prestados pelo Metrô, estabelecendo uma relação de respeito mútuo e de 
conservação do patrimônio público. Em todas as estações existem painéis informativos das 
obras ali instaladas, sua localização e suas respectivas informações técnicas. No site do Metrô 
(www.metro.sp.gov.br ) foi criado um canal exclusivo para o projeto Arte no Metrô, onde são 
disponibilizadas imgens e informações sobre todo o acervo, incluido um mapa do sistema para 
melhor localização de cada obra. 
 

 

Quem é a força dirigente atrás disso? Quem é o 
beneficiário? 
O Projeto faz parte das ações de marketing realizadas pelo Departamento de Marketing e 
Comunicação da Companhia do Metrô, que custeia e define a linha de comunicação. A 
população em geral é considerada a principal beneficiária dos resultados, pois por tratar-se de 
empresa pública de transporte, os resultados obtidos pela Companhia do Metrô são transferidos 
aos cidadãos. 

Slogan principal/ chamada: 
Não existe um slogan para o Projeto. A sua marca “Arte no Metrô” aparece em todas as peças, 
inclusive nas placas de identificação de cada obra. 
A atual chamada: “Arte no Metrô uma viagem cultural” tem o objetivo adicional de provocar o 
usuário a realizar deslocamentos no sistema com o objetivo de conhecer obras do acervo, 
incentivando o turismo cultural. 

Resultados: 
A instalação de obras de arte contemporânea no Metrô de São Paulo permite a convivência e o 
envolvimento do cidadão comum com o objeto exposto em proporções muitas vezes superiores 
às obtidas nos mais renomados museus. Diariamente o Metrô de São Paulo provê 2,6 milhões de 
viagens e a oportunidade do usuário perceber e apreciar as obras de arte que invariavelmente 
estarão ao alcance dos seus olhos durante o trajeto. A socialização da arte contemporânea, a 
valorização do artista brasileiro, è outro importante benefício decorrente desse projeto, pois a 
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exposição de importantes obras contemporâneas para um volume de público tão significativo, 
acaba por popularizar os artistas, permitindo que o grande público os reconheça em outras 
instalações. 

Oportunidades / barreiras: 
Hoje já se concebe o projeto arquitetônico de uma estação prevendo o espaço para obras de arte. 
O acervo permanente de Arte Contemporânea do Metrô de São Paulo - "Profeto Arte no Metrô", 
abriga hoje mais de 100 obras de arte dos mais renomados artistas plásticos brasileiros. São 
esculturas, painéis, instalações e pinturas que se integram à arquitetura dos ambientes, ao 
alcance dos usuários no dia-a-dia. O acervo do Metrô de São Paulo é uma referência na cidade 
de São Paulo e faz parte de inúmeros roteiros turísticos e culturais. Além dos investimentos 
necessários à instalação, devem ser consideradas as necessidades de manutenção, conservação e 
restauração das obras, que muitas vezes pode envolver um orçamento considerável em razão da 
quantidade e dos materiais empregados. A adoção de materiais de fácil limpeza, que possam ser 
lavados diminuirão consideravelmente essas despesas. 

Passos p/ implementação – Perguntas frequentes: 
O Programa Arte no Metrô cosntrui seu acervo ao longo dos últimos 25 anos, com base na 
opinião da Comissão Consultiva de Arte, composta por representantes do Metrô mais cinco 
renomadas entidades das artes plásticas, a saber: MAM – Museu de Arte Moderna, MASP – 
Museu de Arte de São Paulo, APBA – Associação Paulista de Belas Artes, IAB – Instituto dos 
Arquitetos do Brasil e a Pinacoteca do Estado de São Paulo.  
A instalação das obras sempre envolveu investimentos e vontade política de realização e que 
ultimamente vêm sendo suportados por parcerias que normalmente envolvem o Artista, a 
Companhia do Metrô e a iniciativa privada. Outro aspecto importante é a definição do local será 
instalada a obra, pois a integração da obra com a história e a memória do local onde será 
instalada, a humanização de espaços imersos em grande volume de concreto, propondo a 
valorização da arquitetura sem interferir na funcionabilidade dos espaços, são questões 
amplamente discutidas pela Comissão. 

Exemplos: 
Vide o link: www.metro.sp.gov.br/cultura/tearte.asp 

Custo e benefício: 
Na composição dos custos, que no presente caso são considerados investimentos, devem-se 
incluir os custos das obras e de suas respectivas instalações. Evidentemente o valor dos 
investimento vai variar em razão do tamanho e importância das obras e artistas selecionados. 
Consequentemente a formação de parcerias e a obtenção de patrocínios dilui o volume de 
recursos investidos e maximiza o retorno para os envolvidos sob a forma de melhoria da 
imagem dos parceiros e da percepção de qualidade pelo público. 

Link e / ou artigo para dar maiores informações 
Companhia do Metropolitano de Sâo Paulo Metrô: www.metro.sp.gov.br 
FLÁVIA AUDRÁ CUTOLO Chefe do Departamento de Marketing e Comunicação Metrô de 
São Paulo; Rua Augusta, 1626 14º andar CEP 01304-902 São Paulo / Brasil 
tel.: +55 11 3371-7219 +55 11 3371-7243 fax: +55 11 251-0688;  
e-mail: facutolo@metrosp.com.br 

http://www.metro.sp.gov.br/cultura/tearte.asp
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