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Segmento de mídia exterior
dá mostras de recuperação

A implantação da Lei Cidade Limpa,
no município de São Paulo, prejudicou

em 2006 e 2007 o desempenho
do segmento, que voltou a crescer

somente no ano passado.

Os relatórios disponibilizados no
website do Projeto Intermeios -
www.projetointermeios.com.br
- permitem estimar o volume de

investimentos em mídia exterior no Bra-
sil e os impactos da implementação da
Lei Cidade Limpa, pela prefeitura de São
Paulo, desde junho de 2006, sobre o fatu-
ramento da indústria gráfica brasileira.

Os dados da referida fonte se fun-
damentam em informações fornecidas
por mais de trezentos veículos e grupos
de comunicação, que representam apro-
ximadamente 90% do investimento em
mídia no País. A pesquisa, feita mensal-
mente, registra o total nacional desses
investimentos, distribuídos por região e
por tipo de mídia.

EFEITOS TOTAIS

Como resultado da consulta ao Projeto
Intermeios, verificamos que, em 2006,
ano em que se iniciou a implantação da
medida, houve uma perda corresponden-
te a 5,9% no faturamento nacional de mí-
dia exterior, em relação a 2005. Porém, o
impacto foi maior em 2007, quando o seg-
mento perdeu 16,8% do seu faturamento
em comparação a 2006.

Analisando um período mais abran-
gente, de 2004 a 2008, constatamos que
a redução foi de 12,6% no faturamento
total, caindo de R$671.463.076,00, em
2004, para R$586.730,093,00, em 2008.
Na área de mobiliário urbano o decrés-
cimo foi de 12%, e na de outdoor de 10%.
Painel impresso foi a área mais impac-
tada, com redução de 70% no fatura-
mento do período, havendo nitidamente
uma substituição desta modalidade por
painéis eletrônico e móvel (Tabela 2).

Após a queda registrada em 2007 -
pelo segundo ano consecutivo -, acumu-

lando uma preocupante retração de cerca
de 20% no volume faturado, em relação
aos números de 2004, a curva descen-
dente foi interrompida em 2008 com um
acréscimo de 10% sobre o ano anterior.

A crise financeira gerou efeitos tem-
porários sobre esse mercado, que já
apresenta sinais de recuperação. Me-
dindo a variação do la trimestre de
2009 em relação ao 4a trimestre de 2008,
ainda se percebe um recuo de 14,3%
no faturamento do segmento. Mas, se
computarmos os dados do faturamento
acumulado de janeiro a maio de 2008,
comparando com igual momento de
2007, vamos constatar que no período
houve um incremento de 2,8%. Contu-
do, em 2009, mesmo em meio à crise, os
índices são bem mais positivos se exa-
minarmos os resultados obtidos de ja-
neiro a maio de 2009, que registram um
crescimento de 13,2% sobre o mesmo
período de 2008 (Tabela l e Figura 1).

Como se vê, os dados comprovam
que os efeitos da crise já começam a se
dissipar no segmento.

EFEITOS POR TIPO DE MÍDIA

Não obstante os resultados favoráveis
para o total do segmento, os dados da
Tabela 2 deixam claro que as modalida-
des mobiliário urbano, outdoor e, princi-
palmente, painéis impressos ainda não



se recuperaram totalmente dos efeitos
da Lei Cidade Limpa.

O QUE FICOU PARA TRÁS
O declínio no faturamento total da mí-
dia exterior em todo o País no período
de 2004 a 2008, em decorrência da Lei
Cidade Limpa, foi de 12,6%.

Porém, isoladamente, uma retração
mais expressiva foi sentida na área dos

painéis impressos, que amargaram uma
grande perda no volume de negócios
(Tabela 2 e Figura 2).

Nesse período, os prejuízos não reab-
sorvidos pelas atividades gráficas em
mídia exterior atingem aproximada-
mente R$ 125,9 milhões anuais, pois dos
R$ 17 milhões em receitas perdidas em
mobiliário urbano, R$36,3 milhões em
outdoor e R$ 85 milhões em painéis, ape-

nas R$12,4 milhões foram redireciona-
dos para a indústria gráfica, por meio
dos incrementos na mídia móvel.

Os R$ 42 milhões que foram transfe-
ridos de outros meios e irrigaram a mí-
dia exterior eletrônica, em virtude da
medida da prefeitura de São Paulo, ex-
cluem a utilização do processo de im-
pressão e constituem perda de fatura-
mento pelo setor gráfico regional.
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