
MARKETING No primeiro trimestre, os investimentos em lnternet superaram pela primeira vez a mídia exterior

Mídia exterior dribla a proibição de painéis
Após perder 60% do seu faturamento em 2007 por
conta da lei, a Brasil Mídia Exterior espera crescer
30% com outras praças e mídias móveis

SÃO PAULO

Com um ano e cinco meses de vi-
gência na cidade de São Paulo, a
Lei Cidade Limpa, que proibiu a
instalação de diversas peças de
mídia exterior na cidade, como
outdoors, painéis eletrônicos, fai-
xas e cartazes na capital paulista
trouxe uma nova realidade à ex-
ploração de espaços urbanos em
São Paulo. No primeiro trimestre
do ano, os investimentos em mí-
dia exterior no País somaram R$
132.2 milhões, valor bem próxi-
mo ao registrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, de R$ 127
milhões. Neste período, o meio
foi superado pela primeira vez
pela Internet, que recebeu R$
134.3 milhões em investimentos
com publicidade. Os dados são
do Projeto Inter-Meios.

O levantamento aponta que a
receita publicitária de mídia exte-
rior registra queda desde 2005, de
R$ 680,7 milhões para R$ 536 mi-
lhões em 2007. Todos os outros
meios, com exceção das guias e
listas, tiveram alta na receita.

Neste cenário, empresas foca-
das neste negócio tiveram que se
reinventar. É o caso da Brasil Mí
dia Exterior (BME), que está apos
tando na exploração da mídia ex-
terna em outras capitais como
Curitiba, Florianópolis, Porto
Alegre, Campinas, Santos e Salva-
dor e em mídias digitais.

A companhia pertence a um
fundo prívate equity ligado ao
Deuttsche Bank. O fundo incor-
porou quatro empresas de mídia

exterior em São Paulo, que ti-
nham cobertura nacional, conta
o Lucas Rocha, diretor comercial
da Brasil Mídia Exterior. "Estou
desde o começo, passei por todos
o saltos e baixos",relata.

Quando a lei foi aprovada, em
2006, a empresa tinha 2 mil out-
doors em São Paulo. As estimati-
vas da prefeitura indicavam algo
entre 8 e 9 mil outdoors em toda a
cidade, antes da lei entrar em vi-
gor. "Tínhamos 40% do mercado
de mídia exterior no Brasil e tive-
mosumaquedade60% em nosso
faturamento por conta da Lei Ci-
dade Limpaem2007", conta.

Além de perder os outdoors, a
empresa foi prejudicada com a
proibição da exploração da pu-
blicidade em pontos de ônibus. A
empresa fazia a operação comer-
cial dos abrigos de ônibus de São
Paulo junto com outra empresa, a
DMB, que fazia a manutenção
dos equipamentos. O contrato
venceu em setembro e não foi re-
novado. "Estamos questionando
a prefeitura, que proibiu a ativi-
dade publicitária nos abrigos e
eles estão abandonados", recla-
ma.

Aos poucos, São Paulo foi fi-
cando de lado nos negócios da
BME. Atualmente, as outras seis
filiais em que atua representam
80% do faturamento da empresa.
Nestas praças, além dos outdoors,
a empresa também está partici-
pando de licitações para a explo-
ração de mobiliário urbano.

Os outros 20% do faturamento

vêm das operações de mídia em
estabelecimentos comerciais,
como a comercialização de dis
plays em supermercados das re-
des Extra e Pão de Açúcar e anún-
cios móveis em celular via blueto
oth em espaços como shoppings,
academias, restaurantes e bares,
em parceria com a Yes Mobüe
Media. A rede conta com 1000 lo-
cais credenciados, sendo que 200
já possuem instalado o chamado
acesspoint, tecnologia necessária
para o funcionamento da rede.As
estimativas dão conta que até o fi
nal do ano, a rede esteja na marca
dos 2 mil pontos. Estão entre os
parceiros a academia Runner, a
rede de varejo eletrônico Fast
Shop, os restaurantes Almanara e
cerca de 70 bares. "O dispositivo
pergunta se o dono do celular
aceita a receber a propaganda e
temosumamédiade20%de acei-
tação. Na Europa, a média é de
13%", afirma Lucas. Já anuncia-
ram desta forma Claro, Guaraná

Antarctica, UCI e Unibanco. Aos
poucos a empresa está se recupe -
rando das perdas, mas ainda es-
pera recuperar o espaço que ti-
nha em São Paulo. "O ano passa-
do foi um ano de perda de fatura-
mento e, este ano, esperamos
crescer 30%. Mas, sem a permis-
são de mídia em São Paulo, não
temos nenhuma condição de re-
parar a perda de mídia que tive-
mos. Temos uma expectativa de
que o novo prefeito faça uma no -
vá licitação para as peças de mo-
biliário urbano e que a mídia ex-
tema seja administrada de forma
mais organizada", desabafa.

Agências
Segundo os profissionais de mí-
dia das agências de publicidade,
mídias em espaços públicos co-
mo estações de trem, metrô,
shoppings, bares e restaurantes
foram os alvos da migração das
campanhas que seriam direcio-
nadas aos espaços proibidos, por
serem mídias que atingem o con -
sumidor fora de casa. Indireta-
mente, porém, a proibição tam-
bém acabou refletindo em cresci-
mento das inserções nas mídias
tradicionais.

"Grandes anunciantes não
sentem falta da mídia exterior,

pois compram muito espaço. Já
clientes pequenos, que têm uma
verba menor e enfocavam em
uma divulgação no bairro, por
exemplo, a mídia exterior era
muito importante", pondera
Gustavo Silva, diretor de mídia da
Fala!. Um dos clientes da agência
que mais sentiram falta do outdo-
or em São Paulo foi a Kopenha-
gen, que, segundo Gustavo, tinha
um histórico com mídia exterior
em São Paulo e no Rio de Janeiro.
"O outdoor fazia uma cobertura
de até 200 metros próximo das Io -
jas. Com a aprovação da lei, con-
vencemos o anunciante que seria
melhor potencializar esse inves-
timento para televisão."

A Y&R, campeã em compra de
mídia, também têm conseguido
bons resultados com novas mí-
dias. Em uma campanha para o
Bradesco em comemoração aos
cem anos de imigração japonesa,
a agência criou jogo americano,
porta-hashis e cartões-postais
para restaurantes japoneses. "As
novas mídias ganharam relevân-
cia por conta da lei e porque os
clientes vêm solicitando novos
formatos em nossos planeja-
mentos", diz Luciana Schwartz,
diretora-geral de mídia daY&R.

Silvio Calisse, diretor de mídia
da Loducca, espera uma flexibili-
zação da lei na nova gestão. "Hoje
estamos bem organizados nas fa-
chadas, mas precisamos subir
um degrau, liberando um ou ou-
tro projeto".

CYNARA ESCOBAR

Mercado quer
licitação para
novos espaços

As agências de publicidade e

empresas de mídia aguardam
uma nova licitação para a es-

colha da empresa que ficará

responsável pela exploração
comercial dos equipamentos

de mobiliário urbano em São

Paulo. Isto porque desde o ano
passado, a Empresa Municipal

de Urbanização (Emurb) afir-
mou que não renovaria a per-

missão de exploração comer-

cial de nenhuma peça do mo-

biliário urbano. A única exce-
ção foi feita aos relógios de

rua, cujos contratos termina-

ram em 2007 e pertencem à
empresa Publicrono.

Segundo Matilde da Costa, a

renovação aconteceu para
manter os 320 relógios da em-

presa nas vias da cidade. "Fi-
zemos um aditamento do con-
trato com um aumento de 50%

no valor e condição de manu-

tenção do contrato por mais
um ano. Se não fosse renova-

do, a empresa levaria os re-
lógios embora. No fim do con-

trato, os relógios ficarão e será
feita nova licitação para a es-

colha da empresa que fará a

administração deste mobiliá-
rio", afirmou. "Esse quadro po-

de ser revertido e tem empre-

sas sérias que podem fazer es-
se trabalho. Em capitais como

Rio de Janeiro e Salvador, as

empresas fazem a manutenção
dos equipamentos urbanos pa-

ra explorar a publicidade",
aponta Gleidys Salvanha, da

W/Brasil.
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