
Publicidade
em trânsito
Meios de transporte, como táxis,
ônibus e metrô, deixam de ser apenas
alternativa de mídia e se consolidam
entre agências e anunciantes

veiculação em mídia alternativa.
Atualmente, esses meios ganham
anunciantes fiéis e tornam-se fun-
damentais em diversos planejamen-
tos de mídia. Consolidado entre
agências e anunciantes, eles rece-
bem cada vez mais investimentos e
ampliam o leque de possibilidades
para veiculação de campanhas.
Além disso, é cada vez maior o
número de praças em que essa
mídia exterior é disponibilizada.

* INOVAÇÕES FREQÜENTES
Lançamento contínuo de no-

vos formatos e de possibilidades
diferenciadas de inserções publici-
tárias, investimento em pesquisas
e ampliação dos negócios com seg-
mentos específicos de anuncian-
tes. Este são alguns dos ingredien-
tes da receita com a qual as empre-
sas que disponibilizam publicida-
de em táxi atualmente buscam - c
em muitos casos conseguem -,
ampliar suas receitas.

Exemplo disso é a Cartaxi, que
de acordo com seu diretor, Márcio
Minchillo, de janeiro a agosto deste
ano obteve um faturamento 38%
superior ao registrado no mesmo
período de 2002. Segundo o execu-
tivo, a proibição da publicidade
exterior em ônibus do município
de São Paulo, concretizada cm
meados deste ano, favorecerá o
negócio da publicidade em táxis.
Minchillo cita, entre os segmentos
anunciantes que vem utilizando
mais intensamente essa mídia, a
indústria do entretenimento. "Em
2003 tivemos campanhas de qua-

tro peças teatrais", conta. Aliás, a
Cartaxi utilizou uma dessas peças
para uma ação de relacionamento
com os taxistas: seiscentos deles,
acompanhados por suas famílias,
assistiram, a convite da empresa, o
espetáculo a Bela e a Fera.

Já a empresa Farol deverá re-
gistrar em 2003 um crescimento
de faturamento de aproximada-
mente 20%, de acordo com o dire-
tor comercial Cláudio Roberto dos
Santos. Para ele, apesar de ainda
não ter se recuperado totalmente
da retração iniciada em 2001, a
mídia táxi vem conseguindo acom-
panhar a evolução da participação
dos meios exteriores nos investi-
mentos publicitários totais do País.
"Nosso segmento já está apto a
sustentar uma campanha publici-
tária sem a necessidade de outros
veículos", acredita Santos.

A Farol, que há cerca de dois
anos atua também com publicida-
de em estradas e está ingressando
na área da publicidade em aeropor-
tos, criou um grupo de trabalho
para o desenvolvimento de produ-
tos formatados para os Jogos Pan-
Americanos, que ocorrerão no Rio
de Janeiro em 2007. "Creio que
com o Pan haverá no Rio uma gran-
de procura pela mídia exterior e
acho que essa procura começará já
no segundo semestre do próximo
ano", afirma Santos.

Outra empresa desse meio, a
Taximania, deverá atingir este ano
um faturamento similar ao obtido
cm 2002, prevê o diretor comercial
c de marketing Marcus Grilo. Se-
gundo ele, c preciso considerar que,
ao menos por enquanto, em ter-
mos de negócios este ano reduziu-

á foi o tempo em que a propa-
ganda em táxis, ônibus ou
metrô era considerada como



se apenas ao período compreendi-
do entre agosto e outubro. "Se tivés-
semos tido um ano normal, tería-
mos atingido crescimento de 20%",
acrescenta Cirilo. No final do ano
passado, a Taximania contratou o
Datafolha para realização, no mer-
cado de São Paulo, de um estudo
exclusivo. Além disso, essa empre-
sa já adquiriu o estudo Datafolha
Cidades para o mercado paulista-
no e comprará também a versão
desse estudo para o mercado do
Rio de Janeiro, que será lançada
ainda neste mês de outubro.

* FESTIVAL DE
NOVOS FORMATOS

A Taximania adota uma políti-
ca comercial voltada para os proje-
tos especiais e as necessidades dos
clientes. Como resultado dessa es-
tratégia, desde abril a empresa do-
brou seu portfólio de produtos e
trabalha atualmente com dez espa-
ços formatados. Entre os novos
espaços lançados pela Taximania,
há flat door- adesivagem das portas
-,flat side - adesivagem lateral -, e
CD musical patrocinado. Também
vêm sendo desenvolvidos alguns
projetos especiais; por exemplo,
uma ação da General Motors na
qual os rádios com os quais os taxis-
tas comunicam-se entre si c com as
centrais de suas empresas foram
utilizados para veicular mensagens
publicitárias. Na opinião de Cirilo,
"o meio táxi tem uma infinidade de
possibilidades que ainda não foram

trazidas ao Brasil".
Também a Farol vem lançando

novos formatos, entre os quais San-
tos cita o minitaxidoor - uma faixa
lateral com dimensões menores e
produzida com material de preço
mais acessível -, e os envelopamen-
tos-lateral e traseiro dos carros.
Além disso, a Farol aprimorou seus
prismas luminosos, que agora ofe-

recem maior área de exposição e
empregam material mais translúci-
do. Esse último equipamento vem
sendo comercializado há cerca de
um ano, e, de acordo com Santos,
já atraiu anunciantes como Grupo
Sendas e DM indústria Farmacêuti-
ca, entre outros. "Vale lembrar que
a mídia táxi permite interação total
entre publicidade e ações promo-

cionais", destaca o profissional.
A Cartaxi, por sua vez, atual-

mente comercializa basicamente
os vidros traseiros e os luminosos
nos tetos, pois aguarda uma me-
lhor definição da lei de publicida-
de exterior de São Paulo para lan-
çar ou não outros formatos. Már-
cio Minchillo cita como atual pri-
oridade de sua empresa o fortale-

cimento dos franqueados, que,
mesmo atuando hoje em 14 mer-
cados - inclusive em cidades do
porte de Belo Horizonte, Fortale-
za, Recife e Curitiba, entre outras
-, respondem ainda por apenas
6%" do faturamento total da Car-
taxi. "Pretendemos fortalecer
nossos franqueados com treina-
mento e troca de informações",
finaliza Minchillo.

* TUDO BEM NOS
ÔNIBUS, MENOS EM SP

Ainda buscando absorver a
enorme perda sofrida com a proibi-
ção de utilização do exterior dos
veículos do município de São Pau-
lo, as empresas que comercializam
publicidade em ônibus partem para
a atuação em outros mercados e
testam novas possibilidades, como
a veiculação de mensagens em seu
interior. Mesmo tendo sido recen-
temente vedado o único espaço ex-
terior dos ônibus de São Paulo com
o qual elas ainda podiam atuar - os
painéis laterais -, as empresas desse
meio projetam resultados positi-
vos para este ano.

A Lamarca 3 é uma das que,
tentando compensar a perda do

mercado paulistano, parte para
outros municípios, tendo este ano
ingressado em Ribeirão Preto e
ampliado sua frota em Campinas
(duas cidades localizadas no interi-
or paulista). De acordo com Rogé-
rio Lamarca, diretor da empresa,
da atual frota de 4,4 mil veículos da
Lamarca 3, metade já não está em
São Paulo. "Queremos ter, fora
dessa cidade, uma frota com apro-
ximadamente 3 mil ônibus", diz.
"Este ano, já ampliamos a frota fora
da capital paulista em aproximada-
mente 700 veículos", acrescenta
Lamarca. Sem revelar números,
ele estima que sua empresa regis-
trará em 2003 um faturamento

entre 10% e 20% superior àquele
obtido em 2002.

Segundo Lamarca, desde a proi-
bição da adesivação total dos ôni-
bus e da utilização de suas partes
traseiras - ocorrida em 2001 -, São
Paulo já havia deixado de ser o
mercado mais significativo para sua
empresa. Tal situação se agravou
com a proibição de comercializa-
ção de painéis laterais nos veículos,
o que ocorreu em junho último.

Também Marcell Garcia, sócio-
diretor da Aspecto Bus, afirma que
São Paulo deixou de ser o maior
mercado de sua empresa já a partir
da fase inicial das proibições decre-
tadas pela prefeitura local. Mas,

segundo ele, São Paulo não deixou
de ter participação nos negócios da
Aspecto Bus, pois muitos anuncian-
tes, interessados nesse mercado e
apostando na eficácia dessa mídia,
redirecionaram verbas para os ôni-
bus intermunicipais que ainda cir-
culam por essa cidade. De acordo
com Garcia, comparando-se os oito
primeiros meses deste ano com o
mesmo período de 2002, o fatura-
mento de sua empresa cresceu 20%.

Parte dessa expansão deve ser
creditada à exploração de um novo
espaço - o único ainda permitido -,
nos ônibus de São Paulo: o interior,
nos quais a Aspecto Bus vem comer-
cializando displays. Segundo Gar-

cia, esse novo espaço vem ten-
do boa aceitação e deverá ser
levado para outros merca-
dos nos quais atua a Aspecto
Bus: cidades como Guaru-
Ihos, São José dos Cam-
pos, Vitória (ES) e
vários municípi-
os da Grande
São Paulo. Nes-
te ano, a Aspecto
Bus, que trabalha
hoje com aproxi-
madamente 4
mil ônibus, in-
gressou no mercado de Porto Alegre.

Já a Lamarca 3 atua hoje em mais
de 35 municípios paulistas. Rogério



Lamarca afirma não preten-
der partir para outros esta-
dos. Ou melhor: não preten-
de em outros estados dispu-

tar o mercado da publicidade
em ônibus, pois ele quer, até

o final do ano, lançar a
edição do Rio de Janei-
ro do software de pla-
nejamento de mídia
exterior Bus Mana-
ger, que foi desen-
volvido por sua pró-
pria empresa.

O empresário
acredita na volta da publicidade nos
ônibus de São Paulo. "Essa mídia é
utilizada em todas as grandes cida-
des do mundo, inclusive naquelas
que contam com legislações de pu-
blicidade exterior muito mais restri-
tivas que a paulistana", afirma.

O Metrocom - empresa que
explora a publicidade no metrô de
São Paulo -, obterá este ano um
faturamento similar ao registrado
em 2002, prevê o diretor comercial
Joaquim Ferraz. "No atual momen-
to, esse será um bom resultado",
diz. Já Paulo Maurício de Souza,
gerente comercial do Metrô Rio
Mídia, projeta para sua empresa,
em 2003, faturamento 7% superi-
or àquele atingido no ano passado.
Também ele, ressalvando referir-
se ao momento de uma conjuntura
pouco favorável, considera "boa" a
demanda pela mídia metrô.

Para Ferraz, em São Paulo o
metrô já está consolidado como
uma mídia utilizada pelas princi-
pais empresas do país. "Temos atu-
almente um mix de anunciantes

bem diversificado, que inclui al-
guns dos mais significativos, dos
segmentos mais importantes", re-
lata. Na opinião do diretor do
Metrocom, há porém um segmen-
to que poderia aproveitar melhor
essa mídia, apesar de já estar utili-
zando-a com maior intensidade: a
indústria do entretenimento. "Em
outros países, esse setor utiliza o
metrô em larga escala", compara.

Souza, do Metrô Rio Mídia, cita
a saúde como o segmento-anunci-
ante que atualmente amplia em
ritmo mais acelerado seus investi-
mentos nesse meio. Ele conta que
em novembro próximo será inicia-
da a mais nova edição de uma pes-
quisa realizada anualmente por sua
empresa. Além de comercializar
19 formatos constantes de seu por-
tfólio, o Metrô Rio Mídia vem reali-
zando vários projetos especiais,

entre os quais incluem-se adesiva-
ção do chão de estações e a conju-
gação de publicidade com a loca-
ção, também nas estações, de espa-
ços para quiosques.

Ferraz pensa em estabelecer
parcerias com empresas que ex-
ploram publicidade em metrô de
outros mercados, ou dedicadas a
outros segmentos da mídia exteri-
or. "Com isso, poderemos traba-
lhar a sinergia dos vários meios e
oferecerão mercado projetos mais
agregados", afirma.

VANTAGENS NO
SUBTERRÂNEO


