
Venda cada vez mais técnica
Novos estudos sobre mídia exterior favorecem argumentos para comercialização desses espaços publicitários

U m dos principais empeci-
lhos a uma expansão ainda
mais acelerada da partici-

pação da mídia exterior no total de
investimentos publicitários reali-
zados no Brasil é a íalta de um
conjunto mais amplo de intorma-
ções sobre esse meio. mas este c
um obstáculo que vem sendo gra-
dualmente superado. E a remoção
dessa barreira decorre da atuação
conjunta de institutos com vasta
experiência na área da,(mídia e do
trabalho de empresas mais novas

,us nesse nicho, que tanto
lançam novos estudos quanto in-
cluemos meios exteriores em pes-
quisas tradicionais.

O instituto Ipsos-Marplan, por
exemplo, este ano passou a dispo-
mbilizar em seus estudos regulares
intormações sobre a mídia exte-
rior, individualizadas em 11 gêne-
ros distintos uncluindo-se aí o
outdoorX De acordo com Daína
Ruttul Godinho, diretora nacional
do Ipsos-Marplan, tais informações
expõem o potencial de cobertura
dos vários suportes da mídia exte
rior em targets demográficos e em
segmentos de consumo (inclusive
consumo de marcas). "Todo plano
de mídia começa justamente pela

TABELA l - MÍDIA EXTERIOR E OUTDOOR: POTENCIAL DE COBERTURA EM UMA SEMANA DE EXPOSIÇÃO

Mercado
N° de entrevistados
População 13 e+

SP
4.249

11.091.000
%

Abrigo de ônibus
Metrô
Busdoor
Outdoor
Painéis eletrônicos
Painéis luminosos
Painéis em topo de prédio
Parede lateral de prédio
Placa de rua
Relógio
Táxi

análise do potencial de cobertura
dos meios, mas a midia exterior não
dispunha desses dados', afirma
Daina. Os potenciais de cobertura
da mídia exterior revelados pela
mais recente edição dos estudos do
instituto podem ser conferidos na
Tabela 1..

Já o Datafolha está oferecendo
ao mercado a nova versão do estu-
do Datafolha Cidades, que foi lan-
çado no final do ano passado e e
considerado um marco na trajetó-
ria da pesquisa de mídia exterior
brasileira. A primeira edição do
trabalho quantificava e qualifica.

Daina: dados técnicos sobre potencial

de cobertura da mídia extensiva

janoni: há uma exigência maior pela

profissionalização da mídia exterior

Empurrãozinho do Cenp
Deve crescer ainda mais a de-

manda por estudos sobre mídia

exterior caso tenha êxito o projeto
de sua indusão na listadas pesqui-
sas recomendadas às agendas pelo
Comitê Executivo das Normas-Pa-
drão (Cenp). A aquisição de pes-
quisasde mídia é uma exigência do
Cenp às agendas que desejam ob-
ter sua certificação, e a inclusão
dos estudos sobre mídia exterior
no rol de recomendações dessa
entidade estimularia sua compra.
"Comprando mais pesquisas, as
agendas poderão programar esse
meio em bases mais concretas",
analisa Cláudio Pereira, diretor exe-
cutivo da Central de Outdoor.

Assim, por sugestão da própria
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de midía exterior instaladas tam
bem no Rio de Janeiro, em Belo
Horizonte e Salvador. Os dados
do Ivmex serão lançados em um
site e poderão ser acessados via
assinatura ou compra de credito.

O instituto Audimex foi criado
em abril, a partir de uma sociedade
entre o próprio Viriato e profissio
nais de outras áreas. Ele crê que,
comoAudimex eoutros estudos de
mídia exterior — especialmente o
Datafolha Cidades—, passa a haver
no mercado brasileiro um volume
de informações sobre esse meio
similar ao existente em outros paí-
ses. Segundo Viriato, há hoje em
todo o mundo um elevado investi-
mento em ferramentas de mensu-
ração da midia exterior que, mes-
mo carecendo de um volume maior
de dados já atinge índices entre 5%
e 12% de participação nos ínvesti-

is publicitários de países eu-
ropeus e asiáticos. "Isso comprova
a força desta mídia, mas demonstra
também o quanto sua participação
poderá aumentar quando os 'achis-

CentraldeOutdoor, Célia Maria Fias-
co, diretora adjunta e de pesquisas
do Cenp, pretende reunir-se com
representantes do Datafolha para
conhecer melhor o estudo Datafolha
Cidades. Ela também querseencon-
trar com o Grupo de Mídia para co-
nhecer sua opinião sobre os atuais
estudos do setor.

Segundo Célia Maria, o Cenp não
pode obrigar as agendas a comprar

qualquer gênero específico de estu-
do, pois a definição sobre os traba-
lhos mais adequados a cada uma
delas depende de fatores como car-
teira declientes e o mercado no qual
atuam. Mas ela acredita na inclusão
das pesquisas sobre mídia exterior
na lista das recomendações do Cen p.

va o público da mídia exterior nas
principais vias da cidade de São
Paulo. Agora, além de ter sido au-
mentado o número de vias pau li s-
tanas pesquisadas, haverá infor-
mações também sobre o Rio de
Janeiro. "O Datafolha Cidades
atende ã exigência de maior profis-
sionalização da mídia exterior,

pela regulamentação do
uso do espaço público e pela che-
gada de empresas multinacionais
do setor, que trazem consigo uma
cultura de pesquisa", afirma Ales-
sandrojanoni, diretor deprodutos

.iisasdoDatalolha

•l MERCADO AQUECIDO
Aempresa Audimex também

começa a disponibilizar as pri-
meiras informações do estudo

-- ]a registrado como mar-
ca —, que considera característi-
cas como localização, tipo de via,
tamanho da peça, recursos de ilu-
minação e movimento, proximi-
dade de parada obrigatória e de
geradores de tráfego, entre ou-
iras. para definir um índice de

visibilidade para cada equipamen-
to de mídia exterior. De acordo
com Sérgio Viriato, diretorexecu-

ia Audimex, já no primeiro

Viriato: elevado investimento em

ferramentas de mensuração da mídia

lote serão oferecidas informações relativas a toda? as peças de ou

tdoor instaladas cm São Paulo, c
até dezembro serão integrados ao
sistema dados sobre painéis e mo-
biliário urbano. A meta e. ate ju-
lho de 2004, incluir no estudo
informações sobre todasas peças

Pereira: pesquisas dão bases

mais corretas para o investimento

dos anunciantes

Mesmo porque, segundo diz a di-
retora do Conselho, há hoje uma
demanda mais acentuada por esse
tipo de estudo.
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RJ
3.577

8.259.000
%

POA

3.335
2.312.000

%

CW
2.254

1.454.000
%

BH

2.702
2.527.000

%

F0
2.250

1.698.000
%

5V
2.699

2.148.000
%

RH
2.706

2.163.000

K
2.251

1.582.000
%



TGI na mídia exterior
O planejamento da mídia exte-

rior também conta hoje com os
recursos do TGI, estudo do Ibope
que, entre outras informações,
disponibiliza os índices de expo-
sição à propaganda em um vasto
conjunto de modalidades inte-
grantes desse meio. Tais dados
podem ser confrontados com in-

formações relativas a outros meios,
ao consumo de produtos e servi-
ços e aos hábitos e atitudes dos
consumidores. A tabela abaixo
apresenta a exposição do público
aos vários suportes da mídia exte-
rior nos 11 mercados estudados
peto TGI.

De acordo com Dora Câmara,

diretora comercialdo Ibope Mídia,
no Brasil o TGI ainda é pouco utili-
zado para a programação da mídia
exterior, embora já seja perceptível
o aumento de seu emprego nos
projetos de mídia. Segundo ela, na
Argentina o Ibope disponibiliza um
estudo específico para a mídia ex-
terior, realizadopormeiodoacom-

Dora: TGI ainda é pouco utilizado
para programação de mídia exterior

panhamento dos trajetos das pes-
soas—e conseqüentemente de sua
exposição à publicidade externa
—, desde o momento em que elas
deixam suas residências até seu re-
torno. "Caso haja interesse, pode-
mos disponibilizar esse estudo no
Brasil, pois já temos o know-how",
conclui Dora.
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Total Brasília B.Horizonte Curitiba Fortaleza P. Alegre Recife R. de Janeiro Salvador
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mos forem substituídos por um
sistema de informações equivalen-
te aos disponíveis para outros
meios",afirma.

"Ao menos no mercado brasi-
leiro, existe hoje grande interesse
de agências e anunciantes por da-
dos relativos à mídia exterior",
aponta Dama. "Mas percebo nas
empresas do meio um desconhe-
cimento em relação a quais gêne-
ros de informações elas devem
disponibilizar. Ainda há, por
exemplo, quem considere pesqui-
sa de recai! equivalente a pesqui-
sa de mídia exterior. Mas as pes-
quisas de recall referem-se às cam-
panhas, não ao meio", ela distin-
gue. A demanda por estudos de
midia exterior visualizada por Dai-
na é comprovada por Janoni. "A
comercialização da primeira edi-
ção do Datafolha Cidades supe-
rou nossas expectativas", ele diz.
"E com a inclusão de mais cidades
no estudo e o aprofundamento da
necessidade de otimização dos in-
vestimentos, essa demanda cres-
cerá mais", prevê Janoni.

NOVOS PROJETOS
Atentos ao interesse por infor-

mações relativas à midia exterior,
os institutos já preparam versões
mais amplas de seus estudos, e até
planejam novas pesquisas. No Ip-
sos-Marplan, há o projeto de um
grande estudo do gênero OTS —
iniciais de Opponunlty To See —.
que medírá cobertura individual
de cada equipamento de mídia
exterior. Segundo Daina, com tais
dados esse meio se colocaria, no
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quesito estudos, em pé de igualda-
de com os demais. "Mas. para a
concretização desse projeto,
aguardamos uma melhor defini-
ção sobre a regulamentação da
mídia exterior, especialmente em
São Paulo, além de um aqueci-
mento do mercado", ela conta. O
grupo Ipsos. controlador do Ipsos-
Marplan, já disponibiliza esse gê-
nero de pesquisa em países como
França, Inglaterra e Argentina.

No Brasil, porém, ainda há um
enorme espaço para o desenvolvi-
mento dos estudos de midia exte-
rior. Janoni acredita que cada edi-
ção do Datafolha Cidades — que
será renovado anualmente—trará
informações sobre um novo mer-
cado. "Também pensamos em dis-
tinguir os vários meios da mídia
exterior. Provavelmente trilhare-
mos esse caminho já a partir da
próxima edição", antecipa.

Viriato argumenta que todos
os estudos de midia exterior ca-
minham hoje em uma mesma di-
reção. Eles buscam integrar da-
dos de origem e destino de dife-
rentes targets com sistemas de
geo-processamento. chegando,
assim, a audiências por target. Si-
multaneamente, são desenvolvi-
dos sistemas de avaliação de visi-
bilidade para determinar quais
peças têm maiores condições de
serem vistas por estas audiências.
"Alternativas que reduzam o cus-
to de pré-testes para campanhas
de mídia exterior também devem
estar disponíveis brevemente. A
própria Audimex tem projetos
neste sentido", afirma Yiriato.

Mídia Exterior

Total (abs)

Total
Mídia Exterior
Ruas (outdoor)
Ponto de ônibus

Panel de relógio de rua
Degustação em supermercado

Edifícios

Caminhões/veículos pintados

Displays/bonecos inflados

Placas de rua

Volantes(panfletagem)

Em interior de coletivos

Estabelecimento comercial

Paredes

Barreira de pedestre

Estradas

Placas em estádios

Telefones públicos

Fonte: Target Group Index - período

Sul/Sudeste
(Interior)

S. Paulo
(Interior)

S. Paulo


