
 

 
 

 

 

ViaQuatro e Laboratório Zambon promovem ação interativa na 

Linha 4-Amarela de metrô 

  

As estações Paulista, Faria Lima e Pinheiros da Linha 4-Amarela de metrô de 

São Paulo serão palco de uma ação de marketing inusitada.  Para abordar de 

forma criativa os milhares de usuários que circulam nas plataformas dessas 

estações, a agência Zero 11 propôs o uso da ‘cortina de fumaça’ – também 

conhecida como Fogscreen – que funciona com um gerador de neblina densa 

onde são projetadas mensagens relacionadas a um sintoma muito conhecido 

no período do inverno, a tosse produtiva.  

O intuito é apresentar um medicamento usado no tratamento desse tipo de 

tosse, de maneira que o consumidor possa interagir positivamente com a 

marca. A ideia é que o consumidor, ao atravessar a parede de fumaça, perceba 

os benefícios do medicamento, relacionando o efeito produzido pelo alívio dos 

sintomas da tosse e a volta da sensação de bem estar por respirar melhor.   A 

ação começou nesta segunda-feira, dia 18 de junho, e se estende até a 

segunda quinzena de julho.  

 A Linha 4-Amarela de metrô, operada pela concessionária ViaQuatro, recebe 

diariamente mais de 600 mil pessoas nas estações Butantã, Pinheiros, Faria 

Lima, República e Luz. Quando estiver totalmente pronta, a linha terá 12,8 

quilômetros de extensão e 11 estações, ligando a região da Luz, no centro da 

cidade, ao bairro de Vila Sônia, na zona Oeste. 

 

Sobre a ViaQuatro 

A concessionária tem seu capital social dividido da seguinte maneira: 58% são detidos 
pelo Grupo CCR, 30% pela Montgomery Participações S.A., 10% pela Mitsui & Co. 
Ltda, 1% pela RATP Developpement S.A. e 1% pela Benito Roggio Transporte S.A. 
Assinou em novembro de 2006 o primeiro contrato de Parceria Público-Privada com o 
governo do Estado de São Paulo, para operar e manter a Linha 4-Amarela do metrô. 
Cabe à concessionária adquirir os trens previstos no contrato (14 para a primeira fase 
e até 15 para a segunda), os sistemas de sinalização, centro de controle operacional e 
comunicação móvel.   



 

 

 

 

 

 

Sobre o Zambon do Brasil  

Com mais de 200 colaboradores, a unidade brasileira do Zambon, localizada em São 
Paulo, é a quarta maior do grupo e referência para as demais subsidiárias. As três 
principais áreas de atuação do laboratório são: saúde feminina, dor e inflamação e 
respiratória. Em seu portfólio, o Zambon do Brasil possui uma linha de produtos com 
mais de 30 apresentações, entre eles medicamentos como Fluimucil® (acetilcisteína), 
Monuril® (fosfomicina trometamol) e Spidufen® (ibuprofeno arginina).  

  
ViaQuatro – www.viaquatro.com.br 
Plantão para a Imprensa – (11) 6492-9082                                                                                               
 
RP1 Comunicação – Assessoria de Imprensa – (11) 5501-4655  
Edvaldo Chequetti - edvaldochequetti@rp1.com.br 
Rafaela Prieto - rafalelaprieto@rp1.com.br 
Marcia Glogowski - marciaglogowski@rp1.com.br 
 
Zambon 
LCH7 Comunicação Estratégica 
Tel. (11) 3097-8795  
Vanessa Rodrigues – vanessa.rodrigues@lch7.com.br 
Sandra Miyashiro – sandra@lch7.com.br 
 
               

 

mailto:edvaldochequetti@rp1.com.br
mailto:rafalelaprieto@rp1.com.br
mailto:marciaglogowski@rp1.com.br
mailto:vanessa.rodrigues@lch7.com.br
mailto:sandra@lch7.com.br

