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Promover a integração com outras mídias será o grande desafio. 
 
Ainda que os dicionários Aurélio e Houaiss ensinem o que é outdoor, a partir de sua origem em 
inglês (outdoor advertising, ou publicidade do lado de fora da porta), no mercado publicitário 
nacional ele possui um significado especial. É sempre oportuno apresentar o outdoor e 
diferenciá-lo das outras manifestações de mídia exterior até para contextualizar o seu papel 
nas discussões atuais sobre a sua função social e a sua integração na paisagem urbana. 
 
Ocorre que o outdoor (billboard seria o adequado correspondente em inglês) nasceu e cresceu 
como uma mídia eminentemente brasileira. Corresponde a mais de 50% do faturamento 
publicitário das mídias exteriores. E, além do modelo padrão estabelecido em 1977, no 
formato de 9 m x 3 m e peridiocidade quinzenal, denominada bi-semana, há outdoors 
múltiplos, com apliques e formatos únicos como, por exemplo, um círculo, e não um retângulo. 
 
O outdoor é a única mídia exterior com presença em milhares de municípios. Cobre 80% do 
potencial de consumo nacional e é usada para diversas estratégias de comunicação, seja a 
campanha publicitária de um varejo local ou a campanha eleitoral. Mas a lei eleitoral trata toda 
mídia exterior como 'outdoors', desconsiderando suas diferenças. Também a população utiliza 
o termo para designar qualquer peça de grande tamanho na paisagem urbana. 
 
A Central de Outdoor, uma associação das exibidoras, surgiu em 1977 para padronizar as 
diversas formas de comercialização que existiam em SP e no RJ. O que pode ter sido mérito da 
comunicação da Central de Outdoor, de tornar o produto um sinônimo popular da sua 
categoria, traz também o custo de ser a referência em caso de conflito, como no tema da 
poluição visual e da legislação eleitoral. 
 
Hoje, quando a maioria dos municípios regula a mídia exterior, a discussão não passa mais 
pela questão do senso estético urbano, mas pela capacidade dos órgãos municipais em fazer 
cumprir a lei e retirar das nossas cidades milhões de peças irregulares. 
 
A tarefa, certamente, não é fácil e só tende a se agravar em períodos eleitorais. Por isso, a 
Central de Outdoor adota providências, como a contratação de uma assessoria jurídica, com o 
objetivo de contribuir na preparação de uma lei universal cobrindo todos os aspectos de mídia 
exterior e não exclusivamente o meio outdoor. 
 
Nossa sociedade, mais consciente de seu papel, pune com a ausência de consumo os 
anunciantes que desrespeitam seus valores. O outdoor, por ser a referência, acumula o ônus 
das ações de outrem. Por isso, a discussão agora é como o meio outdoor vai integrar-se ao 
futuro das cidades e de que forma ele irá interagir com a população no ambiente urbano 
contemporâneo, repleto de tecnologias e em um mercado de comunicação que busca a mídia 
convergente. 
 
A integração com os outros meios precisa ser equacionada, pois o outdoor existe na instância 
compulsória dos deslocamentos humanos e não na instância opcional de consumo de 
informação e entretenimento, como a maioria das outras mídias. Este é o desafio para o futuro 
do outdoor e até de toda mídia exterior. 
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