
22 de setembro de 2008 .29mídia

O meio outdoor mostra sua 
importância ao mercado publici-
tário retomando índices positivos 
de investimento entre os anun-
ciantes no primeiro semestre 
deste ano. Em 2007, o segmento 
passou pelo pior período de sua 
história, ao ter seus equipamen-
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tos retirados no principal merca-
do anunciante do País, a capital 
paulista, com a Lei Cidade Limpa. 
A medida influenciou a remoção 
de 30%, em média, das peças nas 
principais capitais brasileiras ten-
do como objetivo a despoluição 
visual das cidades. A retomada 

deve-se, principalmente, ao in-
teresse de empresas locais, que 
buscam divulgar seus produtos e 
serviços em regiões mais restritas 
e direcionadas aos potenciais 
consumidores. 

Segundo dados do Projeto 
Inter-Meios, o meio outdoor 

alcançou um faturamento de R$ 
155 milhões nos primeiros seis 
meses deste ano, montante 3,1% 
superior ao mesmo período de 
2007, quando o segmento teve 
uma queda de 21,7%.

Empresas do setor imobiliá-
rio, varejo, telefonia e ensino se 
destacam entre os anunciantes 
em outdoor, destinando até 30% 
da verba publicitária apenas para 
esta mídia. Lançada há cinco 
anos, a Favorita — marca de 
móveis da Única — divulga cres-
cimento de 74% em 2007, tendo 
o outdoor como principal meio 
de divulgação, com produção 
média de 2 mil anúncios ao ano. 

“É uma mídia que contribui 

muito para os nossos resultados, 
principalmente por seu impacto 
nas menores cidades”, afirma 
Eliane Zanluchi, gerente de 
marketing da Única. “O meio per-
mite compreensão muito rápida 
da mensagem e está sendo muito 
importante em nossa campanha 
sobre a portabilidade numérica 
dos celulares”, comenta Carlos 
Scappini, gerente de comunica-
ção da operadora Claro. 

O segmento ganha força tam-
bém nos empreendimentos co-
merciais e de entretenimento que 
precisam atrair o público de uma 
região, como shoppings e parques 
de diversões. A Multiplan tem o 
outdoor como principal mídia 
para divulgar as ações de seus 
12 shoppings espalhados pelo 
País, como o BH Shopping. “É 
um meio com custo/benefício ex-
celente e que permite segmentar 
a divulgação para determinada 
área”, afirma Lívia Paolucci, ge-
rente de marketing do centro de 
compras. 

Situado no quilômetro 72 da 
rodovia dos Bandeirantes, no in-
terior paulista, o parque aquático 
Wet’n’Wild atrai visitantes com 
a divulgação de anúncios em 
cidades próximas, como Campi-
nas, Jundiaí, Itupeva e Limeira. 
“Nosso maior público está nas 
redondezas do parque. Através 
dos outdoors conseguimos rea-
lizar ações pontuais com preços 
razoáveis”, diz o gerente de ope-
rações Ricardo Penteado.

O impacto da Lei Cidade 
Limpa na mídia exterior do 
País poderia ter sido pior se 
não fossem os investimentos 
das empresas que têm os 
equipamentos de rua como 
principal meio de divulga-
ção. “O setor imobiliário 
depende muito do outdoor 
porque é uma mídia direta 
e eficaz para a venda de 
imóveis”, afirma Rodrigo 
Rezende, gestor de marke-
ting da MRV Engenharia, 
construtora que destina pelo 
menos 20% de sua verba 
publicitária para outdoor.

Já a marca de móveis 
Favorita adaptou sua co-
municação a outros meios 
para anunciar seus produ-
tos em São Paulo. “É uma 
mídia que traz retorno 
para nós, mas lei tem que 
respeitar”, diz a gerente de 
marketing Eliane Zanluchi. 
“Conseguimos trabalhar ao 
lado do consumidor final 
com o reforço das ações re-
gionais”, explica o gerente 
de comunicação da Claro,  
Carlos Scappini.      (FS)
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