
De olho em cada
passo da evolução
Agências e anunciantes avaliam os dados sobre
mídia exterior e apontam novas necessidades

ção de um conjunto mais abrangen-
te de informações sobre a mídia
exterior, especialmente a partir do
ano passado. Mas eles esperam ain-
da um aprofundamento das pesqui-
sas, solicitando, entre outras coisas,
a investigação das audiências indivi-
duais dos equipamentos da publici-
dade exterior.

Ainda é possível muita evolu-
ção neste sentido, mas a mídia exte-
rior vem disponibilizando cada vez
mais informações, por exemplo, as
fornecidas pelos estudos Ipsos-Mar-
plan, Datafolha Cidades, Audimex
oulbope.

Para Otto Pajunk, diretor de
mídia da Artplan, já há uma quanti-
dade crescente de informações

oriundas das empresas do meio. "A
mensuração da mídia exterior é
bastante complexa, mas, apesar
dessa dificuldade, esse meio deve
ser considerado uma mídia funda-
mental", avalia.

Rose Ikeda, gerente de mídia da
Unilever Higiene e Beleza, também
fala em oferta crescente de infor-
mações sobre o meio. Segundo a
profissional, estudos como o Data-
folha Cidades e as pesquisas do
Audimex representam avanços no
planejamento e na programação
da mídia exterior. Mas ela acredita
haver necessidade de evolução em
várias áreas. Por exemplo, na men-
suração efetiva da audiência e co-
bertura das várias peças de mídia
exterior e nas informações sobre
investimentos publicitários.

Segundo Rose, os dados so-

breesses investimentos estão hoje
muito restritos a outdoor. "Inves-
timentos em mobiliário urbano,
painéis eletrônicos e vários ou-
tros recursos de mídia exterior,
que já são utilizados com intensi-
dade pelos anunciantes, não têm
sido dimensionados. Isso afeta
uma avaliação geral do meio", diz
a gerente da Unilever.

POR UMA COBERTURA
MAIS EFICAZ

Há quem ainda considere precá-
rio o ferramental disponível para o
planejamento da mídia exterior. É o
caso de Patrícia Souza, diretora de
mídia da África. Mas ela acredita que
apresença de grandes empresas mul-
unacionais nesse mercado impulsio-
nará a disponibilização de uma quan-
tidade maior de informações.

Na opinião de Patrícia, seria
necessário mudar o pensamento
que fundamenta a compra de mídia
exterior: atualmente, as negocia-
ções consideram basicamente ro-
teiros pré-determinados, mas nem
sempre um roteiro interessante para
o contato com um público é ade-
quado à comunicação com outro.
"Precisamos encontrar um índice
balizador para cada ponto, com
todas as especificações do local,
para que tenhamos um critério de
avaliação do custo/benefício deste
local", solicita a diretora da África.

Gisela Kinjo, diretora de plane-
jamento da agência especializada
em publicidade exterior Cityme-
dia, acredita que o mercado brasi-

Patrícia: ferramentas para

planejamento de mídia

exterior são precárias

rofissionais de mídia de agên-
cias e de marketing de anunti-
antes já percebem a constitui-



leiro ainda está distante da possibi-
lidade de planejamento da mídia
exterior a partir dos critérios da
cobertura eficaz, hoje solicitados
porvários grandes anunciantes. No
entanto, Gisela também vê progres-
sos, entre eles o surgimento de fer-
ramentas como o Datatolha Cida-
des, os levantamentos Ipsos-Mar-
plan, os estudos do Audimex e as
pesquisas disponibilizadas pelas
empresas do meio.

Apropria Citymedia desenvolve
estudos sobre mídia exterior, mas os
disponibiliza apenas para seus clien-
tes. Esses estudos abrangem os
mercados de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte e Salvador.

OUTROS CRITÉRIOS
Para suprir a carência de um

volume maior de informações, os
profissionais de mídia buscam pa-
râmetros adicionais para a progra-
mação da mídia exterior. A com-
provada eficácia desse meio per-
mite, por exemplo, a previsão de
retorno de mensagens inseridas
em vias urbanas movimentadas.
Além disso, é preciso trabalhar
com sensibilidade e conhecimen-
to dos vários mercados.

Segundo Pajunk, da Artplan, a
inovação e a utilização de formatos
diferenciados pode potencializar o
resultado da mídia exterior. "Agora
estamos realizando estudos para
peças de mobiliário urbano e ou-

Gisela: não dá para fazer planejamento
de mídia exterior no Brasil a partir de
critérios de cobertura eficaz

tdoor com luz", revela. "Mas, em
publicidade exterior, a inovação e o
diferencial devem ser inteligentes,
não podem incomodar nem cha-
tear", acrescenta o diretor.

Por sua vez, Rose, da Unilever,
enumera, entre outras informações

ainda utilizadas para o planejamen-
to da mídia exterior, o fluxo de
veículos nas vias onde estão locali-
zadas peças, sua visibilidade — ex-
posta a partir da análise dos ângu-
los de visão, das obstruções, do
tempo de visualização, e de sua
altura e tamanho, entre outros cri-
térios —, a presença na região de
geradores de fluxo, como shoppin-
gs e supermercados, e a proximida-
de de parada obrigatória, como
semáforos e lombadas.

Patrícia, da África, cita como
novidades importantes da mídia
exterior a utilização de substra-
tos diferenciados no outdoor, a
flexibilidade comercial dos veí-
culos e a alteração de um local —
antes padrão — para sua adequa-
ção à estratégia dos anunciantes.
Outro fator importante para a pro-
gramação de mídia exterior, na
opinião da diretora da África, está
nas possibilidades interessantes
de cross media.


