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Os passageiros que usarem o novo terminal do aeroporto Heathrow, de Londres, poderão 
bebericar champanhe num restaurante do chef Gordon Ramsey ou comer aqueles sonhos que 
os americanos adoram numa franquia da Krispy Kreme. O que não vão poder é evitar 
propaganda. 
 
Numa grande expansão do aeroporto que mais tem passageiros internacionais em todo o 
mundo, a BAA, dona do Heathrow, marcou para o mês que vem a abertura do quinto terminal 
do aeroporto e ele vai ter mais publicidade do que qualquer outro aeroporto do planeta. 
 
Desde painéis gigantes ao lado das filas da segurança até telas de TV na estação do metrô, os 
anúncios foram posicionados de tal maneira que a BAA espera que seja impossível evitá-los. 
Há 333 painéis ou pôsteres e 206 tevês planas que podem mudar de anúncios para atingir o 
público de um determinado vôo. Para comparar, o aeroporto internacional de Los Angeles tem 
34 TVs para publicidade e o John F. Kennedy, em Nova York, 40, segundo a JCDecaux, uma 
firma parisiense especializada em publicidade em espaços abertos que foi contratada para 
projetar e vender o novo espaço do Heathrow para anunciantes. 
 
Por trás do esforço publicitário está o interesse da BAA, divisão do conglomerado espanhol 
Grupo Ferrovial, de usar o marketing para aumentar os lucros do terminal, que custou 4,2 
bilhões de libras (US$ 8,25 bilhões). 
 
A BAA viu uma oportunidade nos passageiros que devem passar por Heathrow. O aeroporto, 
que serve aos maiores centros financeiros da Europa e é um ponto de passagem para vários 
vôos para e dos Estados Unidos, atrai muitos viajantes internacionais de negócios, um grupo 
que os anunciantes pagam mais para atingir. Espera-se que cerca de 27 milhões de pessoas 
passem pelo novo prédio, chamado Terminal Cinco, no primeiro ano e a Decaux estima que 
30% deles terão renda de mais de US$ 100.000 por ano. 
 
Para fazer um mapa de onde os passageiros vão andar, a Decaux contratou pesquisadores 
com câmaras de vídeo para acompanhar pessoas em outros terminais entre o check-in e o 
embarque. Os pesquisadores também monitoraram o pulso dos passageiros: os viajantes de 
negócios tinham, em média, 91 batimentos por minuto, enquanto o de uma pessoa relaxada é 
de 70. 
 
"Pessoas muito excitadas são receptivas a mensagens", diz Kevin Miller, diretor de pesquisa da 
Decaux para o projeto. 
 
Em geral, um visitante do Terminal Cinco vai ver de 50 a 120 anúncios, dependendo de como 
chega ao aeroporto de carro ou de trem - e se fará um vôo doméstico ou internacional, diz 
Julie France, diretor-gerente da J.C. Decaux Airport, uma divisão JCDecaux. Isso quer dizer 
pelo menos um anúncio a cada 2min55s, baseado na média de 2h26min que o passageiro 
médio passa no Heathrow. 
 
Os anúncios do Heathrow são parte de esforços para atingir as pessoas fora da publicidade 
tradicional de televisão, rádio e impressos. Embora a publicidade em espaços abertos seja uma 
fatia pequena do setor, é a que está crescendo mais rápido 8% ao ano depois da modalidade 
online. 
 
Um dos lugares onde a Decaux teve dificuldade para conseguir permissão para pôr anúncios foi 
no saguão da imigração, onde autoridades checam os passaportes dos passageiros. 
Autoridades britânicas só queriam permitir um anúncio, num painel de seis metros numa das 
paredes, devido à sensitividade do lugar. 
 
Anunciantes dizem que o uso de telas de cristal líquido em Heathrow pode ser imitado por 
outros aeroportos. Os aparelhos são desenhados para anúncios curtos e mudos. Anúncios 
convencionais de TV não servem, porque as telas não têm som e a maioria dos anúncios de TV 



são longos demais para um aeroporto movimentado. As TVs de Heathrow são parte de uma 
rede de cerca de 600 aparelhos em oito aeroportos em toda a Grã-Bretanha, entre eles 
Gatwick, em Londres, e o de Edimburgo, na Escócia. A Decaux vende inserções na rede 
nacionalmente e também por aeroporto. 
 
"Esta é a primeira vez que a publicidade digital está tendo um papel significativo" num 
aeroporto, diz Jonathan Goldsmig-Whyte, diretor-presidente da Aviator, da WPP Group, que 
compra espaço publicitário em aeroportos para seus clientes. 
 
A Decaux vende anúncios em 141 aeroportos em todo o mundo e espera que o Terminal Cinco 
seja o mais lucrativo terminal em termos de receita por passageiro, disse um porta-voz da 
companhia. 
 
Até agora, a Decaux vendeu 65% do espaço publicitário no Terminal Cinco para marcas como 
Visa, que comprou quatro painéis de 32 metros perto das filas de segurança. Eles foram 
oferecidos por 1,5 milhão de libras por ano. Uma porta-voz da Visa não quis dizer se a 
empresa de cartões de crédito pagou esse preço. 
 
Repleto de lojas e restaurantes, o Terminal Cinco tem um teto gentilmente curvado ao estilo 
das grandes estações de trem de Londres e paredes de vidro para que as pessoas possam ver 
os pousos e decolagens. O primeiro vôo marcado para pousar é o do Boeing 747 da British 
Airways proveniente de Hong Kong, dia 27 de março. 
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