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A GUERRA PAULISTANA
O maior segmento da mídia exterior enfrenta problemas no seu mercado mais importante

odeio de organização para a

mídia brasileira, graças ao

trabalho da sua central, o meio

outdoor passou os anos 90 acu-

mulando boas notícias. Entre 1995 e

2000, as receitas do meio pratica-

mente triplicaram, e as tabuletas das

empresas exibidoras eram disputadas

pelos melhores criativos do país, com

mensagens que esbanjavam beleza e

inventividade, inclusive pelo acrésci-

mo das chamadas traquitanas - apên-

dices de todos os tipos que deram ao

outdoor campo quase que ilimitado

para a inventividade de anunciantes e

agências.

Tamanha exuberância atraiu a

atenção de grandes grupos investi-

dores do Brasil e do exterior, que

começaram a ingressar com força no

meio, inclusive pela aquisição de em-

presas tradicionais de capital até então

100% brasileiro.

As coisas mudaram um pouco a

partir do final de 2000, quando o

crescimento da publicidade - assim

como de todo o resto da economia -

perdeu força. Em 2001, o meio

outdoor acusou queda de receitas da

ordem de 30%, penosamente recu-

peradas nos anos seguintes.

Para piorar as coisas, dois pro-

blemas latentes do outdoor ganharam

contornos dramáticos, tornando me-

nos feliz a trajetória do meio: o aumen-

to da concorrência predatória e o



choque com as autoridades na maior

praça do outdoor, a capital de São

Paulo, por conta da pecha de poluidor.

E mais: as empresas de outdoor assis-

tiram, no período, à forte valorização de

outras expressões da mídia exterior. Se

há dez anos o share do outdoor era

quase três vezes maior do que o dos

demais meios de mídia exterior, hoje a

divisão é quase em partes iguais. "Não

se pode dizer que ganhamos um

concorrente direto, uma vez que a

finalidade de um outdoor não é a

mesma da mídia móvel ou de um pai-

nel, mas não há dúvidas de que uma

parte de nosso dinheiro acabou mi-

grando", diz Luiz Roberto Ferreira

Valente Filho, presidente da Central de

Outdoor e diretor da

Exibição.

Para ele, grave mes-

mo é o problema com

as autoridades da ci-

dade de São Paulo. "É

uma situação por vezes

desesperadora, pois so-

mos acusados de algo

onde temos apenas uma pequena

parcela de responsabilidade e onde a

lei que poderia nos dar a estabilidade

almejada é flagrantemente desres-

peitada por nossos concorrentes

menores."

CONCENTRAÇÃO E EXPLICAÇÃO

Mais até que outros meios de comu-

nicação, o segmento de outdoor tem

forte concentração na capital de São

Paulo. Empresários da área concor-

dam que cerca de 70% da verba do

meio está concentrada na cidade, e o

fato de se tratar do maior aglomerado

urbano do país pouco ajuda, pois há,

ainda, a concentração dentro da con-

centração, no caso o quadrilátero im-

perfeito formado pelas avenidas dos

Bandeirantes, 23 de Maio, Rebouças e

Marginal do Pinheiros, ora chamado

de zona sul - uma definição geográfica

"Empresários da
área concordam

que cerca de 70%
da verba do meio
está concentrada
em São Paulo."

equivocada -, ora de Jardins. "Já tenta-

mos várias vezes mostrar às agências

e anunciantes o potencial das outras

regiões da cidade, mas o sucesso foi

reduzido. Os anunciantes querem, a

todo custo, marcar presença neste

quadrilátero que enten-

dem ser o mais rico da

cidade", diz Valente.

Esta concentração

tem, provavelmente,

raízes históricas. O

outdoor, assim como

outras propriedades de

mídia exterior, era en-

tendido no passado como um meio de

forte natureza institucional e de pres-

tígio, não como promotor de vendas.

Como meio institucional, não poderia

ser alocado em bairros, tanto mais em

bairros de população com menor po-

der aquisitivo. "A cidade mudou, a pu-

blicidade também, e a força do out-

door como meio promotor de vendas

foi comprovada, mas a concentração

ainda é alta", diz Valente.

Segundo ele, vive-se uma fase de

transição, onde o caráter institucional

do outdoor estaria sendo transmitido

aos demais tipos de mídia exterior,

cada vez mais beneficiados pela

tecnologia, enquanto aos outdoors se

atribuiria, pela facilidade com que

podem ser trocadas as peças, uma res-

ponsabilidade mais tática, de promo-

ção de vendas. O surgimento de novas

ferramentas de pesquisa, como o Da-
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tafolha Cidades, por

exemplo, estão apoian-

do decisivamente esta

migração. A forte pre-

sença das grandes re-

des de varejo no meio

sinaliza para a evolução deste movi-

mento. Não por acaso, o maior anun-

ciante em outdoor em 2004 foi as Ca-

sas Pernambucanas, segundo dados

do Ibope Monitor. O Top 10 do meio

tem ainda a presença forte de facul-

dades e empresas de telefonia.

A GUERRA

Na ponta do lápis, a Central de

Outdoor informa a existência, em

janeiro passado, de 5.315 cartazes em

1.813 pontos na capital de São Paulo.

Valente calcula que 35% destes pontos

estão inseridos no quadrilátero ou nas

suas imediações.

Tamanha concentração contribuiu

para o desencadeamento da guerra,

por vezes surda, por vezes bastante

barulhenta, que se estabeleceu entre as

autoridades paulistanas e eventual-

mente ONGs e sociedades amigos de

bairros e as empresas de outdoor. A

acusação mais comum é a de poluição

visual, secundada pela invasão de

áreas públicas ou de áreas onde a le-

gislação simplesmente não permite os

outdoors.

São Paulo já teve, nos últimos dez

anos, duas legislações que visavam

disciplinar a mídia exterior. A primeira,

"Atacar a poluição
visual só olhando
para o outdoor

é tapar o sol com
a peneira."

de 1996, falhou misera-

velmente em ser posta

em prática. A segunda,

promulgada em 2003,

depois que a ex-prefeita

Marta Suplicy atribuiu à

mídia exterior a maior parcela de culpa

pela poluição visual da cidade, vai

definhando, vítima de dois problemas

crônicos: a falta de poder de fisca-

lização pelas autoridades e a criação

do "Fundo da Paisagem Urbana", que

ainda não foi regulamentado, onde as

empresas exibidoras de mídia exterior

deverão pagar uma taxa para utilizar a

paisagem urbana da cidade. Como

este fundo não foi regulamentado,

desde setembro de 2003 a prefeitura

não expede um Cadan na cidade de

São Paulo. "Um fato que se repetiu

dezenas de vezes: a partir da nova lei,

as empresas da Central de Outdoor

retiraram espontaneamente peças que

se tornaram ilegais e dias mais tarde

microempresas ocupavam o mesmo

local sem que a fiscalização nada fizes-

se", diz Valente.

Para ele, há um erro óbvio das

autoridades em centrar fogo na guerra

à poluição nas tabuletas de outdoor. já

se calculou que São Paulo tem mais de

5 milhões de peças publicitárias, das

quais um número estimado em 10 mil

pertencem a empresas de mídia ex-

terior, inclusive outdoor. Todo o resto

seria de sinalização comercial (anún-

cios indicativos), instalada na fachada

de estabelecimentos de comércio e

serviço de todos os tipos diretamente

pelos seus proprietários. "Querer ata-

car o problema da poluição visual só

olhando para as nossas peças é tapar o

sol com a peneira", afirma Valente.

De fato, sem descartar as culpas da

mídia exterior, não há como considerá-

la a maior culpada pela feiúra congê-

nita de São Paulo, dura e seguidamen-

te alvejada por uma arquitetura pífia,



uma fiação aérea cuja massa e agres-

sividade só é superada pela sinalização

comercial abundante e abusada e pelo

raquitismo em níveis africanos das ár-

vores e do verde nas ruas, tudo

coberto por várias camadas de

pichações.

Olhando desta forma, convenha-

mos, uma placa de outdoor ou uma

empena de prédio pouco contribui

para piorar o cenário desolador. Um

álbum de fotos produzido anos atrás

pela Central de Outdoor, colecionando

takes fotográficos em áreas de grande

concentração comercial, comprova o

fato de que, mesmo eliminando a

mídia exterior da geografia de São

Paulo, pouco se melho-

raria a situação de po-

luição visual na cidade.

Neste sentido, a

Central de Outdoor pa-

ga o preço de ser a enti-

dade mais organizada

e, ao mesmo tempo, a

mais conveniente para

ataque das autoridades. Caso contrá-

rio, elas teriam de se haver com a

massa de milhões de comerciantes da

cidade, punindo-os pela sinalização

em seus estabelecimentos.

Não contribui nada para o pro-

blema a presença cada vez maior de

pequenas empresas de outdoor, a

maioria delas agindo à margem da lei.

"Durante muito tempo, cada funcio-

nário que se desligava das grandes

empresas se transformava na semana

seguinte em um concorrente", diz

"O Datafolha
Cidades está
ajudando na
redistribuição

das verbas para
outdoor."

Valente. Em 2001, havia 66 empresas

de mídia exterior filiadas ao Sepex ante

170 com autorização da prefeitura para

atuar na cidade, mas empresários do

meio calculavam em mais de 2 mil as

empresas em atividade no período.

Note que o aventureiro sequer

precisava alugar formalmente um pon-

to de exibição. Conforme a audácia, ele

podia firmar "parceria" com o dono do

terreno ou, mais simplesmente, inva-

di-lo. A tibieza da fiscalização garante a

impunidade, e a desatenção de agên-

cias e anunciantes, a continuidade do

negócio. Valente lembra que os anun-

ciantes e agências poderiam ajudar o

meio, concentrando os seus inves-

timentos em empresas

sérias, exigindo, por

exemplo, a apresenta-

ção por parte do exi-

bidor, junto de sua re-

lação de locais, do

número do Cadan de

cada peça publicitária.

"Esta iniciativa chegou

a ser adotada por algumas empresas

no final dos anos 90, mas depois caiu

no esquecimento", salienta Valente.

DATAFOLHA CIDADES

Apesar dos problemas, ele man-

tém o otimismo quanto ao futuro pró-

ximo. "Espero que as coisas se resol-

vam com as autoridades paulistanas a

partir da regulamentação da lei e da

ação da fiscalização, varrendo da cida-

de as tabuletas irregulares", diz

Valente.

Ele conta também com uma me-

lhora gradativa na distribuição dos in-

vestimentos conforme os bairros da ci-

dade, com a popularização do uso do

Datafolha Cidades, uma pesquisa

quantitativa e qualitativa sobre os

fluxos de pessoas pelas ruas de São

Paulo e Rio de Janeiro. Com a pes-

quisa, agências e anunciantes podem

saber, com precisão, níveis de co-

bertura e freqüência, bem como o

perfil do público que passa diante do

outdoor. "O Datafolha Cidades foi

muito bem recebido pelo mercado e

pode significar um aproveitamento

muito mais eficiente do meio, inclusive

em regiões onde ainda é pouco explo-

rado, como a zona leste de São Paulo,

por exemplo. "Outra ferramenta que

está disponível no mercado é o Ivemex

- índice de Visibilidade da Mídia

Exterior, da Audimex, que criou concei-

tos matemáticos para valorar as peças

da mídia exterior. Este índice possibi-

litou transformar uma avaliação em-

pírica em um número puro. Quanto

maior o Ivemex, melhor a visibilidade

da peça, além de se poder comprar e

comparar campanhas, através do

Ivemex Total da campanha", afirma

Valente.

A partir daí, ele imagina que o

share do meio volte a crescer de forma

destacada, assim como as demais ex-

pressões da mídia exterior. Na França,

lembra ele, a participação da mídia

exterior no bolo publicitário é superior

a 10%.


