
 

Mídia Exterior

A força dos infláveis
Cada vez mais anunciantes utilizam infláveis como uma opção diferenciada e de

grande impacto para as ações promocionais.

lã de aço no estacionamen-
to de um supermercado? Ou
quem não viu um inflável sur-
preendente na praia, praça
ou parque? Atratividade,
grande visibilidade, facilida-
de na produção e no trans-
porte e preço relativamente
baixo fazem dos infláveis
uma mídia que vem ganhan-
do cada vez mais espaço e
conquistando anunciantes.
Com a crise no mercado
publicitário, esse tipo de
mídia transformou-se numa
alternativa interessante tanto
para grandes empresas quan-
to para as de pequeno por-
te. Aliás, ela surpreende pela
oportunidade democrática
de utilização mas, no entan-
to, sofre restrições se coloca-
da em espaços públicos,
como toda peça publicitária
de mídia exterior. Assim
como o mobiliário urbano,
os infláveis podem dar uma
contrapartida social para a
população. Mas há, princi-
palmente, a chance de utili-
zar a estratégia como mer-
chandising em pontos-de-
venda e outros locais privados, como
estacionamentos, por exemplo.

Para Regina Blessa, vice-presidente
de planejamento do Popai Brasil (Point
of Purchase Advertising International/
Brasil) e presidente da Only Mer-
chandising Consultoria, os infláveis são
muito procurados por se tratar de uma
opção relativamente simples, mas que
pode gerar grande retorno. E mais: se-
gundo ela, o inflável tem 100% de visi-
bilidade, ou seja, não dá para não ver.
Afinal, qual o morador de São Paulo
que não viu o zepelin (balão de hélio)
da Goodyear? Qualquer tipo de públi-

co se encanta com essa espécie de "brin-
quedo grande". Regina aponta que
quanto maior a aproximação do visual
com o produto ou mesmo se o inflável
adotar o formato numa versão amplia-
da do produto ou da embalagem, mai-
ores são as chances de identificação.
"Como atualmente a busca por impac-
to é necessária, acho muito eficiente usar
infláveis. E ainda tem a vantagem de que
não precisa estar necessariamente nos
espaços públicos, mas em pontos-de-
venda, o que é ainda mais interessante
sem ser muito oneroso", diz. Em sua vi-
são, o inflável serve tanto para fazer ações

institucionais quanto para
promocionais que precisem
de mídia de apoio.

Praticamente todos os
hipermercados das grandes
capitais hospedam um ou
vários infláveis, numa pre-
sença equivalente ao que se
pratica na Europa, por
exemplo, embora ainda
não haja comparação com
a quantidade vista nos Esta-
dos Unidos. Brevemente,
Regina acredita que a práti-
ca dos infláveis já esteja in-
corporada em promoções
em todo o Brasil. Mas cada
região adapta o uso às ne-
cessidades dos clientes. No
Nordeste e em todas as ca-
pitais litorâneas, por exem-
plo, são mais vistos nas prai-
as que nos pontos-de-ven-
das, como no caso do arroz
Tio Urbano.

Para Elza Tsumori, vice-
presidente de desenvolvi-
mento estratégico da Asso-
ciação de Marketing Pro-
mocional (Ampro) e só-
cia-dirétora da Cia. Ativa-
dora de Negócios, os bene-
fícios imediatos no uso do
inflável são boa visibilidade,
grande mobilidade e fácil
identificação. "Os diferen-

tes formatos de produtos e contornos
de embalagens e o uso de escala fora
do comum podem aumentar ainda
mais o impacto e a retenção da mensa-
gem", afirma. Ela analisa que o inflável
é essencialmente uma peça de promo-
ção de produto e marca, sendo ideal
para uso em áreas externas como fa-
chadas, estacionamentos, eventos aber-
tos, festas e feiras de negócios e de ex-
posição. Por isso, pode ser utilizado para
lançamentos, convenções, promoções
de venda, datas comemorativas, festas e
atividades esportivas. "Não deve ser o
inflável que determina o mix de ativi-
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dades, mas sim, as atividades e as pos-
sibilidades de locais é que podem esta-
belecer o uso ou não dessa peça como
mídia mais adequada", recomenda.

Sinergia com lojistas
Quem já adota os infláveis há algum

tempo, não tem do que reclamar. É o
caso da Suvinil, que desde 1997 apos-
ta neste tipo de mídia e, desde o final
do ano passado, vem intensificando
suas ações em São Paulo e região Cen-
tro-Oeste. Em outubro, contava com 35
infláveis dispostos em diferentes pon-
tos-de-vendas dessa área. A empresa do
grupo Basf tem usado infláveis para di-
vulgar seus produtos nos pontos-de-ven-
das (geralmente lojas de tintas e de ma-
teriais de construção em geral), seja no
estacionamento ou logo na entrada. A
Suvinil atua com infláveis no formato
de galão gigante de tinta, com 3 metros
e 5 metros de altura, variando apenas a
linha de produto (Esmalte, Magic, To-
que de Seda) anunciada. Marco Car-
boni, gerente do departamento de ven-
das da Suvinil Regional São Paulo e
Centro-Oeste, afirma que a intenção é
mais que dobrar o número de infláveis
até o final do ano. Isso porque os resul-
tados têm sido satisfatórios para a mar-
ca, mas também para os lojistas, que
vêem o público atraído para dentro do
ponto-de-venda. Segundo Carboni, há
inclusive uma fila de clientes que estão
solicitando a peça para compor a fa-
chada da loja. Ele relata que o segredo

é não deixar o inflável permanentemen-
te num ponto-de-venda, gerando um
rodízio quinzenal de peças que garan-
ta os efeitos de surpresa e visibilidade.

No caso da Suvinil, a utilização des-
sas peças é mais um dos componentes
da negociação com os lojistas, que en-
volve ainda desconto, prazo e mix de
produtos. Para acompanhar o inflável,
a empresa disponibiliza também fôlderes
e cartazetes dentro das lojas, além da
ambientação para o Sistema Tin-
tométrico, área em que o cliente pode
solicitar uma cor personalizada de tinta.
Sem divulgar os valores de investimentos
específicos em mídia exterior, a Suvinil
deve destinar R$ 30 milhões em
marketing neste ano e a previsão é que
chegue a R$ 40 milhões em 2004, cres-
cendo inclusive o uso de infláveis.

Reforço de imagem
Outro grande anunciante que "des-

cobriu" o inflável como uma boa opor-
tunidade foi a divisão de ferramentas
elétricas da Bosch. Desde o ano passa-
do, a empresa vem utilizando com mai-
or intensidade zepelins para comple-
mentar ações nos pontos-de-venda de
clientes como Leroy Merlin e Peg&
Faça, em São Paulo e interior, princi-
palmente. "Temos usado para estimu-
lar a curiosidade e criar visualização da
marca, gerando maior fôlego nas lojas.
O objetivo é apoiar as ações pro-
mocionais que temos estabelecido com
nossos clientes ao longo do ano, indo

ao encontro de suas necessidades. Afi-
nal, é através deles que reforçamos nos-
sa presença e definimos as estratégias de
comunicação", destaca Luis Bressane,
chefe de marketing da divisão de ferra-
mentas elétricas da Bosch para América
Latina. A empresa também patrocinou
uma equipe de balonismo no lança-
mento da linha de bateria Bosch, dan-
do idéia de liberdade de movimentos.
Também utilizou essa mídia para apoiar
o automobilismo nacional na categoria
Stock Car V8, com a marca Skil.

Para Bressane, o principal atributo
dos infláveis é a possibilidade de expor
marcas de uma maneira não convenci-
onal, o que possibilita ser mais bem
percebido pelo público. "Está cada vez
mais difícil buscar alternativas criativas
e brigar por espaços que resultem em
um retorno eficiente de imagem. Os
infláveis têm cumprido a expectativa.
Só no ano passado, fizemos mais de 20
exposições com este tipo de mídia",
relata. Dependendo do grau de com-
plexidade do inflável, a Bosch adota
uma solução para a produção do ma-
terial. Quando há situações simples,
como a de aplicação de logotipos, o
processo é feito diretamente com os
fornecedores. Já no caso de um traba-
lho mais elaborado, a Bosch atua via
agência. Mesmo não contando com
uma verba fixa para mídia exterior, a
divisão de ferramentas elétricas da Bosch
tem investido em painéis nas principais
capitais do país comunicando o novo
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padrão visual para a linha profissional.
Além disso, participa de painéis coo-
perados com clientes. Bressane afirma
que o valor investido no meio exterior
em 2003 superou em 15% o volume
dos últimos dois anos.

Ações diferenciadas
Apesar do uso de infláveis não ser

recente, a tecnologia fez com que a va-
riedade e a criatividade, com idéias e
desenhos mais elaborados, conquistas-
sem agências e anunciantes. Com isso,
há também um aumento no número
de empresas fornecedoras desse tipo de
peça. A Ampro não tem estatísticas so-
bre o uso dessa mídia em promoções,
mas Elza lembra que um inflável é ape-
nas uma peça e ela deve estar inserida
numa ação promocional, evento ou
campanha para fazer efeito.

Há também quem adote o inflável
como uma ferramenta de sinalização de
promoção. É o caso da Rádio 89 FM,
que utiliza a peça em vários formatos di-
ferentes e criativos. Em outubro, a emis-
sora tinha vários infláveis, sendo um em
formato de guitarra (referindo-se ao slogan
"89, a rádio rock"), de 2,5m de altura;
um cubo, de 5m X 5m; e um túnel inflável
de 10m de comprimento por 5,5m de
altura e 4m de largura. Os infláveis preci-
sam de energia elétrica para funcionar
ou então, caso não haja no local, a equi-
pe carrega um mini gerador.

O inusitado túnel da 89 FM come-
çou no verão deste ano e fazia parte de
uma promoção na rua na qual os car-
ros passavam por uma espécie de pe-
dágio com vaporizador de água e os
motoristas ganhavam sorvetes. A ação
foi feita sempre de quinta a domingo,
no Parque Ibirapuera, no bairro do
Morumbi e na avenida Brigadeiro Fa-
ria Lima, entre outros locais de São
Paulo. "Essa era a alternativa da rádio
para quem não iria para o litoral, onde
já fazemos promoções", explica Mar-
cos Franco, gerente de promoção da
Rádio 89 FM. No Rio de Janeiro, outra
emissora do grupo, a Rádio Cidade, fez
a mesma coisa. A partir de dezembro, a
ação deve se repetir na capital paulista
e litoral e ganhará reforços, já que a
rádio terá também uma tenda inflável.

Sempre que promove ou apoia gran-
des shows em casas de espetáculos ou
estádios, a 89 FM leva seus infláveis, in-
cluindo a parede de duas faces 4m X
4m. Geralmente, a ação é comple-
mentada por distribuição de adesivos e

outros brindes da rádio. No comparati-
vo com os blimps (com gás hélio), Fran-
co afirma que o inflável é bem mais
acessível. Ele calcula que um blimp
custe cerca de R$ 2 mil para confecci-
onar e, ao recolocar, o anunciante paga
pelo reabastecendo do gás e pela mão-
de-obra algo em torno de R$ 800. Já
um inflável do porte do túnel da 89FM
custa R$ 6 mil e pode ser utilizado vári-
as vezes, embora o blimp seja mais in-
dicado para colocar dentro dos locais
de shows. O gerente de promoções da
rádio conta que a idéia de utilizar essa
mídia surgiu na própria emissora, que
foi em busca de um fornecedor que a
concretizasse. A sinalização de locali-
zação do show ou promoção, a visua-

lização da imagem de marca da rádio
como ponto de referência e a facilida-
de de transporte e instalação fizeram
com que a rádio adotasse o inflável. No
show do Deep Purple, no Kaiser Music,
que aconteceu no Pacaembu, em São
Paulo, a rádio usou dois blimps e dois
banners dentro do estádio e mais um blimp
e um inflável fora dele, na Praça Charles
Muller. Franco acredita que o inflável re-
presenta um marco para a 89FM, apesar
da emissora já ter se utilizado de outras
mídias exteriores, como placas, empenas,
outdoors e abrigo de ônibus.

Marketing responsável
Recentemente, um teaser de lança-

mento da operadora de celular Vivo
marcou várias praças públicas com
infláveis do boneco em diversas cores.
Um pouco antes, o Super 15 (Telefôni-
ca) também surgiu no alto de alguns
prédios. Essas formas diferenciadas fi-
zeram o inflável sair do comum. As es-
tratégias montadas por grandes anun-
ciantes estão fazendo com que a mídia
seja ainda mais conhecida. Mas há uma
forma ainda mais original de linkar a
imagem de marca com o inflável e, de
quebra, estar em consonância com a
tendência empresarial de focar os ne-
gócios com responsabilidade social. A
Farah Service, por exemplo, encontrou
um nicho de mercado que contempla
o uso de infláveis institucionais e pe-
ças cenográficas com uma contra-
partida social. Dessa forma, o anunci-
ante pode barganhar com a prefeitura
um espaço público e adotar uma pra-
ça ou restaurar uma creche, por exem-
plo. Ettore Casoria, diretor comercial
da Farah Service, afirma que as licen-
ças normalmente são concedidas para
um prazo máximo de 30 dias, em ter-
mo precário, que pode ser revogado a
qualquer momento.

Com 1 7 anos de atuação, a empre-
sa de marketing de responsabilidade
social mantém um mapa de geo-
processamento de oito capitais (São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e
Brasília) com o fluxo das principais ave-
nidas e cruzamentos para recomendar
com mais segurança as ações de
infláveis. Com trabalho voltado para
anunciantes, mas de forte apelo junto
às agências, a empresa tem se preocu-
pado em levar sugestões aos profissio-
nais de mídia. Foi assim com a campa-
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nha de lançamento do Kuat Laranja,
em setembro, criada pela DPZ. Em São
Paulo, uma lata gigante do refrigerante
foi colocada no Parque Ibirapuera, re-
cebendo iluminação de gerador. A
ação também se estendeu para outros
pontos da capital paulista, como a Pra-
ça Campos de Bagatelli, em Santana, e
na esquina das avenidas Cidade Jar-
dim e Brigadeiro Faria Lima, em Pi-
nheiros. Outra campanha da Farah foi
a da Vivo, da agência África, que teve
10 bonecos infláveis, no formato do
símbolo da operadora, dispostos em
locais públicos e privados (estaciona-
mentos e churrascarias), realizada no
início do ano. Em 2002, a Farah foi
responsável também pelo restauro do
Monumento das Bandeiras, de Bre-
cheret, assumido pela Lipton.

Casoria afirma que cada comer-
cialização acontece de acordo com a
necessidade do cliente e que, depen-
dendo da verba, sua empresa otimiza
a peça e o espaço, de acordo com tam-
bém com o perfil do público deseja-
do. A Farah dispõe de 22 espaços re-

comendados para hospedar infláveis
de clientes, oferecendo também toda
a consultoria jurídica e fornecimento
de serviços de confecção, instalação,
manutenção e segurança 24 horas por
dia, para evitar atos de vandalismo. "O
grande diferencial do inflável está no

impacto porque é uma peça que não
está presente na paisagem urbana
freqüentemente e, cada vez que apa-
rece, é uma surpresa para a popula-
ção", relata.

Mas nem sempre o inflável é a alter-
nativa mais barata. No caso de Kuat, o

inflável recebeu uma capa com o forma-
to de latinha, o que acabou fazendo com
que uma ação desta custasse mais caro
que um outdoor. Em media, Casoria re-
vela que uma peça de 3m de altura, sem
iluminação, custa de R$ 5 mil a R$ 6 mil.
Ele recomenda o uso dessa mídia sempre
que o cliente quer fazer uma promoção
que necessite de impacto com diferenci-
al, como pecas grandes e iluminadas,
com formatos inusitados, com apliques
ou em 3D, que gera maior volume. Ele
alerta, no entanto, que para o anuncian-
te fazer a produção e conseguir espaço

público para uma peça dessas por conta
própria não é fácil, já que é necessário
fazer toda a documentação para a legali-
zação, publicação em jornais oficiais e
obter aprovação de layout junto aos ór-
gãos competentes. Há alguns pormeno-
res que impedem o cliente de conseguir
a autorização, como fazer campanhas de

bebidas alcoólicas, por exemplo. Embo-
ra não esteja na lei, esse tipo de produto
não é bem visto pelas autoridades para a

adoção de espaços públicos. "A idéia de
utilizar o inflável como mídia inteligente

deve trazer benefícios para a sociedade.
E diferente de uma peça que está
estabelecida num local privado e que

pague aluguel para lá estar afixada", apon-
ta Casoria.

Comparativamente com a mídia ex-
terior, Casoria prevê que o crescimento
do mercado de infláveis será maior neste
ano. Mas ele ressalta que o tipo de traba-
lho que a Farah desenvolve não se ade-
qua exatamente como mídia exterior, mas
como marketing de responsabilidade so-
cial. "Hoje, as grandes empresas querem
fugir da mídia convencional e agir com
maior consciência social, associando sua
marca corporativa com ações que tenham
retorno para a sociedade", opina. Ele
aponta o setor bancário como um dos
mais preocupados com a questão, citan-
do a ação do Banco ABN Amro, com o
Parque da Independência, e o Bank-
Boston, na avenida Chucri Zaidan, com
a adoção da Praça Vinícius de Moraes.
No Rio de Janeiro, a Farah está fazendo
um trabalho de captação de patrocínio
para a manutenção do Trem do Corco-

vado que dá acesso ao Cristo Redentor.

Agência X Veiculaçáo direta
Apesar de não existir pesquisa formal a

respeito, tanto a veiculação direta quanto a
via agência coexistem no mercado de infláveis.
Quando o anunciante possui agência, geral-
mente ele opta por tratar a criação e todo o
acompanhamento pela mesma empresa que

já atende todas as suas necessidades de co-
municação. Aliás, com a profissionalização
do setor, os mídias cada vez mais recebem
informações das empresas produtoras desse
tipo de peça e estão habilitados para indicar
o melhor caminho. Mas também há anunci-
antes, especialmente os do varejo e alguns
que têm departamento interno de marketing
e propaganda ou profissionais contratados
para desempenhar a função de coordenação
de promoções, que fazem a negociação dire-
tamente com os fornecedores.

Participaram desta matéria: Elza
Tsumori (Ampro e Cia. Ativadora de
Negócios), Ettore Casoria (Farah
Service), Luís Bressane (Bosch-Divisào
Ferramentas Elétricas), Marco Car-
boni (Suvinil), Marcos Franco (89FM),
Regina Blessa (PopailOnly Merc-
handising Consultoria).


