
Cruzamentos ganham
a mídia extensiva

Diferentes modalidades de mídia exterior permitem
planejamentos envolvendo pacotes cada vez mais abrangentes

N o universo da mídia exterior,
a expressão cross media re-
mete mais a uma meta que a

uma realidade, pois ainda predomi-
na a negociação individualizada por
gêneros distintos de comunicação
externa. Os veículos desse meio, no
entanto, já investem na formulação
de pacotes mais abrangentes e entre
eles prevalece uma certeza: cresce-
rá a importância dos projetos inte-
grando vários gêneros da mídia exte-
rior, mesmo porque esse mercado
deverá ser dominado por empresas
maiores oferecendo leques mais
variados de opções aos anunciantes.

Atualmente, porém, mesmo em
uma das empresas que disponibili-
za um dos mais diversificados paco-
tes de opções de mídia exterior do
mercado nacional—a Ativa, que no
Sul do País conta com 13 modalida-
des desse meio—, esses tipos distin-
tos de equipamentos ainda signifi-
cam apenas algo entre 15% e 20%
do total de negócios da empresa,
afirma seu vice-presidente, Régis
Dubin. "Uma das causas da peque-
na demanda por pacotes integra-
dos é a existência de muitos forma-
tos mais novos, que ainda não têm
a mesma aceitação dos tradicionais.
Mas, sempre que podemos, incen-

Dubin: pequena demanda por pacotes

queintegram diferentes formatos

tivamos nossa equipe a apresentar
pacotes de cross media", afirma.

Crescerá a demanda por paco-
tes reunindo várias opções de mídia
exterior. Orlando Marques, presi-
dente da Brasil Mídia Exterior
(BME), acha que o anunciante que
busca a mídia exterior não quer um
gênero específico de mídia. "Ele quer
a rua", diz. Mas Marques reconhece:
"Não temos tido muito sucesso com
a comercialização de pacotes, que
ainda representam uma parcela pe-
quena de nossos negócios". Para ele,
apulverização da mídia exterior—e
das empresas que atuam nesse meio
—ajuda a explicar porque os pacotes
ainda significam pouco nos negó-
cios das empresas do setor. "Quere-
mos cortar essa pulverização e ofe-
recer o maior leque possível de op-
ções", analisa Marques.

•DIFICULDADE NAS AGÊNCIAS
As agências, e não os anuncian-

tes, constituem o principal foco de
resistência aos pacotes de mídia
exterior. Pelo menos é nisso que
acredita Márcio Falbo, gerente co-
mercial do grupo Kallas, para quem
as agências se mostram mais reti-
centes a esse tipo de negociação
porque, trabalhando com gêneros
distintos de mídia extensiva, preci-
sam elaborar criações diferentes
para cada um deles. "Criar para
mídia exterior não é tarefa sim-
ples", diz Falbo, que acredita que os
anunciantes se empolgam mais
com os pacotes envolvendo vários
gêneros de mídia exterior.

O grupo Kallas comercializa
atualmente mídia aeroportuária,
painéis urbanos c rodoviários,
outdoor, mobiliário urbano e pro-
jetos especiais. De acordo com Fal-

bo, os clientes que com-
pram mais de um gêne-
ro de mídia exterior -
mas não necessariamen-
te adquiriram pacotes—
já respondem por apro-
ximadamente 45% do
faturamento da empre-
sa. "Nos últimos anos
investimos muito em di-
versificação, e uma de
nossas políticas comer-
ciais é oferecer ao mer-
cado os chamados paco-
tes", afirma.

Já na MD & Outdoor,
que trabalha com painéis, empe-
nas, topos de prédio, mídia aero-
portuária, mobiliário urbano e ôni-
bus, os pacotes de cross media re-
presentam menos de 10% do fatu-
ramento total, segundo informa o
diretor Daniel Pedroso Berlinck.
Ele aponta, como um obstáculo à
expansão dos negócios reunindo
esses pacotes, a dificuldade de en-
contrar uma empresa que dispo-
nha de todos os pontos e gêneros de
equipamentos adequados às neces-
sidades específicas de um anunci-
ante. "Mas crescerá a importância
das negociações de pacotes envol-
vendo vários equipamentos de mí-
dia exterior", prevê Berkinck.

Mesmo quem ainda não pode
oferecer pacotes com segmentos dis-
tintos de mídia externa já trabalha
para a concretização dessa possibi-
lidade. No Brasil, o grupo Gear
Channel atua com outdoor c mobi-
liário urbano, porém, por enquan-
to, essas duas modalidades não são
disponibilizadas nos mesmos mer-
cados. Mobiliário urbano ainda está
restrito a Rio de Janeiro e Curitiba, e
outdoor só é disponibilizado pela
ClearChannel em São Paulo. "Quan-
do tivermos opções diferentes nos
mesmos mercados, leremos paco-
tes conjuntos.Já estamos nos prepa-
rando para isso", afirma Adolfo
Martins, diretor comercial da Clear
Channel Adshel (empresa do grupo
dedicada ao mobiliário urbano),
"Logo veremos excelentes projetos
de mídia envolvendo, simultanea-
mente, painéis, outdoor e mobiliá-
rio urbano", complementa.

•TARGETS E CUSTOMIZAÇÃO
Se pode ser percebido como

uma primeira vantagem, o ganho



financeiro não é o único benefício
da :negociação de pacotes envol-
vendo gêneros distintos de mídia
exterior, pois, segundo os profis-
sionais do setor, os projetos de cross
media geram também maior eficá-
cia na comunicação. Tudo depen-
de, na verdade, da estratégia. "Mas
pode ser interessante se comuni-
car com o target de maneiras dife-
rentes e em momentos distintos",
diz o presidente da BME. Como
demonstração dessa tese, ele esco-
lhe um público-alvo aleatoriamen-
te — homens de classes A e B —, e
enumera um conjunto de meios
pelos quais ele poderia ser eficaz-
mente impactado. "Por que não
falar com esse público combinan-
do outdoor, painéis, comunicação
em aeroportos e ações no interior
de táxis?", indaga Marques.

Mas ele também acredita que as
empresas de mídia exterior devam

se preparar para poder
oferecer ao mercado
pacotes estruturados a
partir de diferentes pú-
blicos. "Não dá mais
para dizer: meu ponto é
melhor que o do outro.
O que deve ser melhor
é a audiência do ponto e
é preciso conhecê-la",
afirma. De acordo com
Marques, o estudo Da-

tafolha Cidades já possibilita pro-
gramações de mídia exterior a par-
tir de públicos específicos.

Já Dubin afirma que a Ativa
realiza há dois anos uma pesquisa—
denominada Caminhos do Consu-
midor —, que lhe permite, no mer-
cado de Porto Alegre, estruturar
pacotes a partir de públicos-alvo
distintos. Para o executivo gaúcho,
investindo em pacotes de mídia cru-
zada o cliente ganha financeiramen-

te e consegue também uma melhor
cobertura do target. "Além disso, o
recall da propaganda exterior está
hoje muito associado à prestação
de serviços. Isso amplia o espaço de
modalidades, como o mobiliário
urbano, que deve agora ser integra-
do às estratégias de mídia exterior",
explica Dubin.

Falbo, por sua vez, acredita
que não seja interessante forma-
tar pacotes fechados envolvendo

modalidades distintas de mídia
exterior. "Não investimos em pa-
cotes formatados porque cada vez
mais o mercado quer produtos
sob medida. Mas incentivamos
nossa equipe comercial a ofere-
cer as várias opções de mídia ex-
terior", diz. Ainda na opinião do
gerente do grupo Kallas, os paco-
tes podem trazer outros benefíci-
os para os clientes além do ganho
financeiro e do aumento da co-

Momento para
parcerias
Talvez como decorrência da ne-

cessidade de aumento da oferta
de pacotes envolvendo suportes
distintos de mídia exterior conso-
lida-se nesse mercado um número
crescente de parcerias, que assu-
mem formas diversas. Há a atua-
ção comercial conjunta de empre-
sas, que trabalham em mercados
distintos ou com suportes dife-
rentes, acordos envolvendo com-
panhias que oferecem os mesmos
tipos de equipamentos para mer-
cados iguais, e empresas que,
mesmo disponibilizando as mes-
mas modalidades de mídia exte-
rior nas mesmas regiões, entre-
gam suas áreas comerciais para
uma única representação.

Nesse último modelo apostou
a Novelli, que em julho terceiri-
zou sua área comercial na Conta-
to Brasil, que já representava há

cerca de dois anos a Colagem, em-
presa que disputava o mercado de
São Paulo com a própria Novelli. A
Contato Brasil comercializa agora
os espaços dessas duas compa-
nhias, além dos ativos de mais de
cem outras exibidoras de outdoor
de diversas regiões do País. Para
Emílio Novelli, presidente da em-
presa que leva seu sobrenome,
"atuando em conjunto, as empre-
sas podem oferecer uma cobertura
mais qualificada para os clientes".
Ele estima que, somando seus ati-
vos, a parceria estabelecida pela
Novelli detém 25% do meio out-
door de São Paulo.

Também a Brasil Mídia Exterior
vem estabelecendo parcerias. Em
julho, formalizou um acordo co-
mercial com a Espaço, que com ela
disputava o mercado de outdoor e
painéis. Agora, as áreas comerciais

dessas duas empresas atuam de
maneira integrada. Pouco antes dis-
so, concretizou uma parceria com a
Ativa, que se tornou sua sócia na
LocalA, empresa que agora comer-
cializa e administra a rede de ou-
tdoor da Brasil Mídia Exterior no
sul do País. Além disso, a Brasil
Mídia Exterior já representa no
mercado de São Paulo a Farol, que
atua no segmento da mídia táxi.
"As parcerias relacionam-se com
nossa busca pela oferta de solu-
ções mais amplas para os clientes",
diz Orlando Marques, presidente
da Brasil Mídia.

Para Régis Dubin, vice-presiden-
te da Ativa, as parcerias constituem
uma alternativa inteligente de ex-
pansão dos negócios das compa-
nhias de mídia exterior. A própria
Ativa, segundo ele, associando-se
à Brasil Mídia Exterior, passou a
atuar com outdoor em Curitiba e
Florianópolis, obtendo uma fonte
adicional de receita sem a necessi-

dade de novos investimentos,pois
já disponibilizava para esses mer-
cados outras modalidades de mí-
dia extensiva. De acordo com Du-
bin, a parceria com a Brasil Mídia
Exterior já rende à Ativa cerca de
10% de seu faturamento.

Perguntado se é possível pen-
sar em novas parcerias da Ativa,
Dubin responde que sim,se isso for
uma exigência dos clientes. "Re-
centemente fui solicitado para a
instalação de bonecos infláveis da
Vivo. Eu não tinha experiência com
esse gênero de projeto, mas bus-
quei um parceiro que me permitisse
viabilizá-lo", conta.

Novelli é outro que afirma que,
nesse mercado, as parcerias são
naturais e permanentes. "Afinal,
mesmo sendo concorrentes, as em-
presas têm como objetivo atender
as necessidades de cobertura do
cliente, seja em campanhas de ou-
tdoor ou qualquer outro tipo de
mídia exterior", encerra.


