
Qual é o caminho da expansão?
Mercado de mídia exterior vive o desafio de ampliar negócios sem gerar mais poluição visual. Para empresas,
saída é fiscalização eficiente, o que eliminaria a atividade irregular e valorizaria o meio

NARA DAMANTE

A mídia exterior faturou R$
285 milhões no ano passado, um
crescimento de 17,3% em rela-
ção ao registrado em 2003. Se
acrescentarmos à conta o mo-
biliário urbano - - auferido se-
paradamente pelo Projeto In-
ter-Meios - -, a esse valor seri-
am somados outros R$ 88 mi-

lhões. O bom desempenho pode
ser em grande parte creditado
à recuperação da economia, que
beneficiou o setor de comuni-
cação de uma maneira geral.
Mas a contínua expansão traz à
tona algumas reflexões a respei-
to do futuro do segmento. Pen-
sando no que ocorrerá a longo

prazo, por que via se dará a
ampliação desse mercado ao
considerar o combate à poluição
visual e o fato de que o aumen-
to dos negócios esbarra em te-
mas como saturação dos espa-
ços disponíveis para exposição
de cartazes em grandes cidades
(que são as mais apetitosas para

o consumo)? Se não houver
controle, o incremento de recei-
tas pode passar pela montagem
de uma legião de novas placas
em ruas e avenidas que não
comportam mais esse tipo de
publicidade. Como o poder pú-
blico, responsável pela regula-
mentação da atividade, pode

coibir excessos e irregularida-
des sem que isso represente re-
dução de lucros e dividendos?

São duas faces da mesma
moeda. De todo modo, não ne-
cessariamente a engorda dos co-
fres tenha de acontecer por meio
de instalação de mais placas e
cartazes. Pelo contrário: um mai-
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or controle sobre a instalação de
peças, com a retirada das que
estão em situação irregular, con-
tribui para valorizar o serviço e,
conseqüentemente, aumenta os
ganhos das empresas.

O raciocínio vem da cabeça
dos próprios executivos da área.
Para eles, em um contexto no
qual as principais capitais do
País sofrem com a poluição vi-
sual, a mídia exterior depende
da fiscalização pública para se
valorizar e atingir novos patama-
res. Outro ponto observado é
que a poluição visual não é pro-
vocada apenas pelo excesso de
outdoors ou peças de mobiliário
urbano, como placas de sinaliza-
ção, mas também por indicativos
de estabelecimentos comerciais,
que não se enquadram como
mídia exterior. O problema, po-
rém, é que a população e as au-
toridades tendem a confundir os
dois tipos de divulgação, o que
arranha a imagem das compa-
nhias que veiculam publicidade
em locais públicos.

PARCERIA
Uma das medidas para dimi-

nuir o número de peças ilegais
foi tomada em conjunto pelo
Sindicato das Empresas de Pu-
blicidade Exterior do Estado
de São Paulo (Sepex-SP) e a
Secretaria de Coordenação de
Subprefeituras da capital pau-
lista, que firmaram um convê-
nio de cooperação técnica em
17 de junho de 2003. Pelo acor-
do, a entidade disponibiliza os
meios necessários para que a
prefeitura retire os itens irregu-
lares. Assim, ao detectar mídia
clandestina, o poder público lo-
cal solicita guinchos, caminhões
e pessoal técnico ao Sepex-SP,
responsável por 90% das em-
presas do segmento em São
Paulo. Se a exibição irregular
pertencer a uma associada, a
conta irá diretamente para ela.
Se não for esse o caso contrá-
rio, os custos serão pagos pelo
associados do sindicato.

Júlio Albieri, presidente do
Sepex-SP e sócio-diretor da
Plamarc, acredita que as em-
presas que trabalham com equi-
pamentos de maior valor, como
painéis eletrônicos, tomam mais
cuidado e procuram estar em
conformidade com a legislação

- por essa razão as empenas
cegas são os alvos mais fáceis
para irregularidades.

As exibidoras pagam uma
taxa de fiscalização à prefeitu-
ra. O tributo foi estabelecido
pela lei de nº 13.474, de 30 de

Albieri: equipamentos de valor mais elevado costumam seguir a lei Otero: "purificação" da paisagem urbana beneficia negócios

dezembro de 2002, e passou a
vigorar em 1a de janeiro de
2003. De lá para cá, sofreu re-
ajuste de 17,56%. Os preços
são fixados por uma tabela,
cujos valores oscilam de acor-
do com tipo de mídia, número
de anúncios/placas e período
de incidência. As companhias
que trabalham com outdoor pa-
gam R$ 29,39 mensalmente por
peça. Já os painéis eletrônicos
são cobrados por quadro. Cada
um custa anualmente R$ 3,3
mil às exibidoras. "Um mesmo
agente da prefeitura fiscaliza
de construções e calçadas a
mídia exterior, ou seja, tem de
verificar vários itens da paisa-
gem urbana, o que dificulta as
ações", diz Albieri, para quem
a atuação do poder público lo-
cal na área se tornou mais fre-
qüente após o acordo com o
Sepex, embora a fiscalização
dos estabelecimentos comerci-
ais não aconteça na mesma me-
dida. Albieri estima que apenas
5% de toda a poluição visual
seja provocada pela mídia ex-

terior, cabendo o resto aos in-
dicativos de lojas, restaurantes
e outros pontos comerciais.

POLÊMICA
Se hoje as dificuldades não

são poucas, outros desafios irão
se impor. Em 10 de julho de
2001 foi aprovada a lei de nfí

10.257, denominada Estatuto
da Cidade. Ela estabelece "nor-
mas de ordem pública e interes-
se social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do
bem coletivo, da segurança e do
bem-estar dos cidadãos, bem
como do equilíbrio ambiental".
Com isso surgiu a obrigação de
criar o Plano Diretor para cida-
des com mais de 20 mil habitan-
tes. Haverá também o Plano Di-
retor Paisagístico, cujo debate
deve ganhar as ruas em 2006,
devendo gerar nova pressão so-
bre a mídia exterior.

Antecipando as discussões, já
existem propostas de municípios
como Jundiaí, Campinas e Ribei-
rão Preto (SP). Uma das polê-
micas deste último Plano diz res-

peito às zonas de centralidade
linear (zonas residenciais), em
que as restrições são maiores.
Nessas áreas - - como na Aveni-
da Morumbi e em um trecho da
Rebouças, em São Paulo - -, nos
locais em que houver indicativos
de estabelecimentos comerciais
não devem existir anúncios de
mídia exterior, por exemplo.

Preparando-se para a polê-
mica, o Sepex-SP tem reunido
arquitetos e advogados para
orientar as empresas na ques-
tão da harmonia com o paisa-
gismo da cidade. "O que preci-
samos entender é que devemos
lucrar com poucos espaços,
mas de maior valor agregado.
Com as restrições e ajustes que
virão, isso terá de acontecer.
Devemos aprender a valorizar
nossos espaços", diz Albieri.

Ricardo Otero, sócio-diretor
da Eletromídia, concorda que
o desenvolvimento da mídia ex-
terior virá pela qualidade, com
o controle do número de peças
e a "purificação" da paisagem
urbana, o que beneficiaria as
peças já instaladas. A opinião
é compartilhada por Orlando
Marques, presidente da Brasil
Mídia Exterior (BME). "Com a
melhora dos serviços, provoca-
da pela maior visibilidade das
peças expostas, poderemos ter
as tabelas de preços respeita-
das", salienta o executivo da
BME, que projeta crescimento
de até 40% em sua comerciali-
zação de mídia exterior e 60%
na mídia indoor, em que atua
com veiculação de publicidade
em shopping centers.

Quanto à atuação da prefei-
tura de São Paulo na área, Mar-

ques afirma que falta vontade
política. "O governo gosta de di-
vulgar algumas ações de retira-
da de peças irregulares, mas pre-
cisamos é de fiscalização efeti-
va. Se estiver irregular, é só ti-
rar", critica. Para Marques, a ges-
tão anterior, da prefeita Marta
Suplicy, deixou que a ilegalida-
de se alastrasse por falta de con-
trole. Com o prefeito José Ser-
ra, ele percebe haver um movi-
mento, ainda que lento, para
conter a mídia clandestina.

Mesmo vendo pontos posi-
tivos na participação do atual
governo do município, Marques
teme que os problemas se pro-
longuem por muito tempo. "Se
não tivermos uma investida
permanente, a tendência é a
proliferação de peças irregula-
res e iremos perder importân-
cia como mídia", preocupa-se.

PONTOS A FAVOR
Se não faltam obstáculos,

também é verdade que o setor
se beneficia de alguns fatores. A
expansão de 17,3% registrada
em 2004, por exemplo, é resul-
tado do aumento da importân-
cia da mídia exterior nas estra-
tégias de comunicação das agên-
cias, afirma Carlos de Paula Vi-
laça, presidente da Mira Outdo-
or e diretor regional do Sepex-
Campinas. O maior tempo gasto
pelas pessoas nas ruas e a pro-
fissionalização do meio igual-
mente estimulam o crescimen-
to. "Prever quanto esse merca-
do vai crescer daqui para a fren-
te é difícil neste momento, mas
temos certeza de que o incre-
mento será constante se não
houver nenhum imprevisto na
economia", ressalta.
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Para Beatriz Lancieri, dire-
tora comercial da Plamarc, o
setor tem um grande potencial
de negócios a explorar, uma vez
que em outros países ele é res-
ponsável por até 10% das ver-
bas publicitárias, enquanto no
Brasil chega a 5%. "Quanto mais
houver fiscalização e melhores
peças, maior será a possibilida-
de de valorização do meio. Mas
também é preciso conscientizar
a população sobre o que é mí-
dia exterior. Precisamos parar
de ser confundidos com ban-
ners de porta de loja e cavale-
tes", afirma.

Ela também faz críticas à falta
de padronização das placas de rua.
Para isso, sugere o diálogo entre
as principais praças para que se
chegue a uma padronização de
qualidade, capaz de conquistar o
grande anunciante e facilitar a
compra do espaço. Com 36 anos
de experiência no segmento de
placas de rua e dois anos em abri-
gos de ônibus, a Plamarc está em
fase de renovação de sua conces-
são com a prefeitura de São Pau-
lo, cujo contrato vem sendo pror-
rogado desde 1978.

A empresa possui 50 mil
conjuntos sinalizadores de vias
em São Paulo, Curitiba, Floria-
nópolis, Guarulhos, Santo An-
dré, Bauru, Mogi das Cruzes, Ta-
boão da Serra, Catanduva e Gua-
rujá. Embora os contratos esta-
belecidos sejam de longa dura-
ção, Beatriz afirma que os anun-
ciantes vêm utilizando as placas
de rua de forma diferenciada, ser-
vindo-se da criatividade e ade-
quação para expor suas mensa-
gens. "O segmento de shopping
centers, por exemplo, usava as
placas apenas para indicar loca-
lização. Agora, utiliza também
para divulgar datas comemorati-
vas, criando maior rotatividade
das peças", explica. Outro dado
importante, continua Beatriz, é
que novos segmentos estão ado-
tando essa mídia, como o de me-
dicamentos - - caso de Neosaldi-
na, com campanhas criadas pela
Fischer América.

Mídia indoor pode ser caminho
para ampliação de negócios

Poluição visual crescen-
te, diminuição de espaços
disponíveis para publicida-
de, restrições por parte da
legislação e aumento da
concorrência. Esses são fa-
tores que levam algumas
empresas de mídia exteri-
or a estudar a ampliação do
escopo de negócios. A pro-
paganda em locais fechados

ou mídia indoor, que
abrange shopping centers,
elevadores, aeroportos, su-
permercados e até banhei-
ros, dentre outros locais -
surge como alternativa
atraente. A Brasil Mídia Ex-
terior (BME) já deu a lar-
gada nessa estratégia ao
iniciar a comercialização de
espaços em shoppings. A
Eletromídia, por sua vez,
tem projetos para atuar nes-
sa modalidade, mas preten-
de formar parcerias antes
de pensar na disponibiliza-
ção do serviço. A sua opção
por esse formato envolve
questões técnicas, já que
ela - que é especializada
em painéis eletrônicos
utiliza light-emitting diode
(LED) e provavelmente te-
ria de usar plasma ou LCD
para a publicidade indoor.

Embora já se percebam
os primeiros movimentos, a
tendência de ampliação do
leque de serviços caminha
lentamente. Afinal, o seg-
mento tem na tradição um
de seus pilares. As empre-
sas desse segmento se no-
tabilizaram pela adminis-
tração familiar. Prova disso
é que muitas delas têm
mais de 70 anos de ativida-
de e várias gerações ocupa-
ram o comando. A família
De Micollis, da Meta Pai-
néis, está em sua terceira
administração, enquanto os
Barsanti ficaram 60 anos à
frente da Pintex, hoje inte-
grante da BME. O clã de
Luiz Fernando Rodovalho
(da EBPE, controlada pela
BME) dirigiu a Publix, que
já exibia publicidade em
bondes nos anos 40. Apesar
de atuar com placas de rua
há 36 anos, a Plamarc foge
da regra da tradição de ge-
rações de publicitários de
mídia exterior, mas tam-
bém não pretende ingres-
sar na mídia indoor. "Temos

muito a evoluir em mobiliário
urbano", diz Beatriz Lancieri,
diretora comercial da empresa.

A Brasil Mídia Exterior ini-
ciou a comercialização de pu-
blicidade em centros de com-
pra há seis meses, em parce-
ria com a Office Shopping, e
já possui 150 faces em São
Paulo (Villa-Lobos, Taboão,
Tatuapé, Frei Caneca e Con-
tinental, dentre outros), Bra-
sília, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. Orlando Marques,
presidente da BME, espera
atingir 500 faces até o fim do

gociar. Os supermercados
também nos interessam. A mí-
dia indoor é uma boa alterna-
tiva, pelo menos enquanto não
se resolve o problema da po-
luição visual nas ruas", decla-
ra. Nos shoppings, a BME atua
com totens de 1,6 metro por
80 centímetros. Seus princi-
pais clientes são Porto Segu-
ro, Telefônica, Coca-Cola, em-
presas de telefonia celular e
estúdios de cinema, que utili-
zam o meio para divulgar lan-
çamentos de filmes. Embora o
modelo indoor seja uma alter-

BME: hoje com 150 peças em shoppings, espera chegar a 500 até o final do ano

ano, prevendo ampliação
principalmente em São Paulo.
Para ele, a mídia em shoppin-
gs tende a crescer porque o
local concentra alto número
de pessoas e abriga os pontos-
de-venda. "Os clientes estão
experimentando essa mídia
conosco, mas precisamos de
mais espaços para prestar um
bom serviço. Os anunciantes
querem shoppings de grife,
com os quais é mais difícil ne-

nativa ao outdoor, nenhum cli-
ente da BME abandonou o
meio exterior para abraçar a
mídia em centros de compra,
indicando que as duas opções
podem ser complementares.

Para Júlio Albieri, sócio-di-
retor da Plamarc e presidente
do Sindicato das Empresas de
Publicidade Exterior do Estado
de São Paulo (Sepex-SP), não
há uma tendência direcionada
à adoção da mídia indoor como

principal foco de negócio. Em
sua visão, o indoor possui ca-
racterísticas muito específi-
cas que são dominadas por
empresas especializadas.

Por hora, pode até não
existir uma tendência, mas
o fato é que a mídia indoor
vem abrindo seus tentáculos
aos poucos e recebe ações
para lá de criativas. É o caso
da SideTrack, série de ima-
gens fixadas no túnel do me-
trô do Rio de Janeiro que,
com a velocidade do trem,
produzem um efeito de fil-
me. Para isso, é utilizada
uma iluminação específica
ativada por meio de senso-
res. Como resultado, surgem
as imagens que transmitem
a mensagem do anunciante.
Inédita na América do Sul, a
iniciativa teve como primei-
ro anunciante a Seara, em
campanha desenvolvida pela
Loduca22 entre as estações
Uruguaiana e Carioca.

A criatividade também
chega a recintos mais reser-
vados. A publicidade em ba-
nheiros, por exemplo, tem
vencido as resistências e
cada vez mais cai no gosto
do mercado, de acordo com
Michel Eberhardt, sócio-di-
retor da New Ad, que diz ser
a responsável por trazer esse
formato de comunicação
para o Brasil. "O mercado
mudou. Está procurando
outros tipos de mídia, está
fugindo do bê-á-bá. É pre-
ciso inovar para conseguir a
atenção do consumidor",
declara. Além do formato-
padrão de anúncios em ba-
nheiros, a empresa conta
também com o video board,
que veicula comerciais. Já o
áudio board dispara uma gra-
vação por meio de um sensor
de presença no local. Outras
peças utilizadas são adesivos,
bolachas de chope e guarda-
napos personalizados.

A New Ad possui escritó-
rios em São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte.
Abriu uma filial em Salvador
no começo do ano e está em
Fortaleza desde julho. Com
cobertura total de l ,6 mil es-
tabelecimentos, a empresa
conta com parcerias em Bra-
sília, Goiânia, Recife, Natal,
Curitiba, Florianópolis e Por-
to Alegre.




