


Nos últimos meses, Raphael do Amaral Cumplido 
aumentou consideravelmente suas visitas às panificadoras 
paulistanas, Mais do que saborear um pão quentinho, o 
que o coordenador de trade marketing da Brasil Foods 
tem buscado com essa verdadeira peregrinação às 
padarias é entender o comportamento do consumidor 
nesse tipo de estabelecimento para, assim, construir um 
planejamento de marketing que foge dos tradicionais 
anúncios de mídia impressa e comerciais de tevê. 
O incentivo para continuar nessa sua caminhada Cumplido 
teve no último mês de junho, com uma ação de mídia 
exterior. Desenvolvida em parceria com a agência Árvore 
Digital, a estratégia fez uso da mídia out of home para 
estimular a venda de frios da Perdigão nas panificadoras. 
Durante 15 dias, monitores de LCD inseridos em 50 
padarias da cidade de São Paulo anunciaram uma 
promoção que oferecia um porta-frios personalizado na 
compra de 500 gramas de frios da marca. "Nas padarias 
participantes, a venda de frios superou a meta inicial de 
20% de crescimento", comenta Cumplido, que agora 
prepara uma ação de maior impacto para os próximos 
meses. "Esse resultado superou nossas expectativas 
mais otimistas, além de mostrar que um porta-frios pode 
ter um valor agregado maior do que um aparelho de DVD, 



por exemplo, para a dona de casa." 
A iniciativa despertou o interesse de 
diversos donos de panificadoras até 
de outras cidades, que passaram a 
procurar Cumplido para realizar a ação 
no seu ponto de venda. "O pequeno 
varejo é um segmento que compra 
bem, tem boas margens de lucro, 
mas ainda é carente de promoções. 
Por isso, tivemos uma grande adesão 
por parte dos proprietários desses 
estabelecimentos." 

Segundo ele, a nova campanha de 
mídia out of home da Perdigão será 
realizada em 270 panificadoras, cuja mídia é administrada 
pela Mídia Bay. "A idéia agora é aproveitar todo tipo de 
ponto de contato com o cliente, tanto no ambiente interno 
da padaria quanto na área externa", adianta o coordenador 
de trade marketing da Brasil Foods. 
Assim como a Perdigão, nos últimos meses diversos 
anunciantes, como Unilever e Fiat, têm ampliado seus 
investimentos em mídia digital out of home. Como o 
próprio termo indica, o meio vem sendo cada vez mais 
utilizado para atrair a atenção do consumidor "fora de 
casa", no momento de sua decisão de compra nos 
pontos de venda ou em ambientes que exijam algum 
tipo de espera forçada. Tudo começou há cerca de sete 
anos, com a instalação de monitores de LCD em redes de 
supermercados, shopping centers, bares, restaurantes e 
até maternidades, Na sequência, as telinhas invadiram os 
elevadores de edifícios comerciais, transmitindo 
programação segmentada de acordo com o 
perfil de cada público, E, com o aumento dos 
investimentos publicitários, o meio pegou uma 
carona em ônibus, metrô, trens e aeroportos, além 
de marcar presença também em consultórios, 
academias de ginástica, panificadoras, 
farmácias e inúmeros outros estabelecimentos 
que integram o segmento do pequeno varejo. 
"Com essa ferramenta geramos novos negócios, 
divulgamos lançamentos, serviços e promoções 
de forma segmentada, ou seja, conseguimos 
selecionar o público para o qual queremos 
apresentar os produtos dos nossos clientes", 
explica Ettore Casoria, sócio e diretor da 
Mídia Bay, que agora está desenvolvendo um 
projeto em conjunto com a agência WMcCann 
Erickson para a MasterCard. Dirigida para 

mulheres da classe B, a nova campanha promocional 
deverá ser lançada no final de agosto em mais de 200 
monitores instalados em academias, bares e restaurantes 
da cidade de São Paulo. 
Atualmente, a Mídia Bay administra 2,2 mil aparelhos de 
LCD em 680 locais nas cidades de São Paulo, Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre e Juiz de Fora. "Começamos 
a operar em outubro de 2009, em 380 estabelecimentos, 
e, praticamente, triplicamos nossa presença no meio. A 
meta é chegar em 2012 com 10 mil monitores instalados 
em pequenos e médios varejos de todo o País." 
Para ele, cases como o da Perdigão comprovam que 
essa é uma mídia que oferece uma das melhores 
relações custo-benefício do mercado, já que possibilita 
ao anunciante passar sua mensagem a um determinado 
segmento e mensurar o retorno da ação, que dura em 
média 30 dias. "Essa ainda é uma mídia de baixo custo 



em relação aos outros meios." Como exemplo, Casona 
cita um case internacional: a estratégia desenvolvida pela 
The Michael J. Fox Foundation, instituição americana que 
pesquisa a cura do mal de Parkinson. Durante dois meses, 
a fundação utilizou apenas mídia digital para divulgar sua 
causa em 137 mil telas de 230 mercados, que impactaram 
1,3 bilhão de pessoas, "Ao término da campanha "Team 
Fox, a ONG, havia registrado um aumento de 27% no 
número de membros da entidade." 
De acordo com a Digital Place-based Advertising 
Association (DPAA), antiga OVAB (Out-of-home Video 
Advertising Bureau), há 13 anos os Estados Unidos vêm 
utilizando a mídia OOH, que tem registrado um faturamento 
anual de US$ 3,5 bilhões, com um crescimento médio 
de 20% ao ano. Um levantamento feito por Cris Moreira, 
diretor geral da Band Outernet, aponta que os maiores 
conglomerados de mídia perceberam o crescimento 

desse mercado e se associaram aos 
primeiros players. "A Thomson Reuters 
está presente em mais de 7 mil pontos 
de venda nos EUA e Canadá; a CBS 
Outernet, com 1,5 mil lojas, impacta mais 
de 72 milhões de consumidores por mês; 
a NBC Everywhere mantém mais de 8 
mil telas em táxis, academias, escolas 
e supermercados; e a PRN, com base 
instalada em 6,8 mil lojas, mantém 210 mil 
telas dentro de redes como Walmart, Best 
Buy, Sam's Club e Acme, atingindo mais 
de 290 milhões de consumidores por mês, 
Na Europa o movimento foi similar, apesar 

de mais recente. Londres, Barcelona, Madri, Bucareste, 
Istambul e Lisboa já instalaram telas em metrôs, shopping 
centers e lojas de departamentos", salienta o diretor do 
núcleo de mídia digital OOH do Grupo Bandeirantes. 
"Como não poderia deixar de acontecer quando o 
assunto é tecnologia, a Ásia também tem seus grandes 
representantes. A chinesa Focus Media é a maior empresa 
de mídia digital out of home do mundo, com mais de 260 
mil telas instaladas em 90 cidades espalhadas pelo país. 
O metrô de Pequim já utiliza telas de LED e projeção nas 
portas e janelas durante os trajetos subterrâneos." 
E mesmo com a crise financeira mundial, o setor continua 
em expansão. A previsão é que o negócio ultrapasse US$ 
6 bilhões de faturamento em 2012, apenas nos Estados 
Unidos. Ainda assim, Brian Dusho, CEO da BroadSign e 
membro da DPAA, afirma que o setor precisa rever seus 

conceitos caso queira se tornar um negócio de 
US$ 30 bilhões. "O que impede essa indústria 
de assumir um papel importante no cenário 
da mídia? A falta de sistemas automatizados e 
padrões abertos que permitam ao comprador 
de mídia fazer milhares de operações, sejam 
elas locais, regionais ou nacionais." 
No ano passado, Dusho esteve no Brasil a 
convite da Associação Brasileira de Mídia 
Digital Out of Home (ABDOH) para participar 
de um seminário e defendeu a tese de que a 
padronização do mercado é essencial para a 
sua expansão. "Basta olhar para a internet, que 
conseguiu, em um período muito pequeno, criar 
sua própria categoria e obter 10% das receitas 
de mídia. Se cada computador estivesse usando 
um modelo diferente, não teríamos publicidade 
na internet." 



Para ele, a construção de uma rede 
automatizada, com soluções cruzadas de 
execução e medição de campanhas é a única 
maneira para a indústria ter ganho de escala, 
"Observamos isso na campanha Team Fox, 
que atingiu o objetivo de conscientizar as 
pessoas para a causa da fundação, mas foi 
muito difícil de ser realizada, porque envolveu 
a participação de 22 empresas exibidoras 
de mídia OOH, duas agências e uma grande 
quantidade de peças criativas." O processo 
manual de juntar as informações e levar tudo 
isso aos diferentes grupos, criando relatórios 
e estatísticas, quase inviabilizou o projeto, que 
foi desenvolvido pela DPAA com o objetivo de 
provar a eficiência do meio. "O problema é que 
estamos tratando a mídia digital como se fosse analógica 
e aplicando fórmulas já existentes em um meio novo. 
Precisamos melhorar a apresentação dos resultados, até 
porque todos sabemos que a mídia funciona." 
Em busca de uma maior padronização de meios e 
métricas, no último mês de julho, Fábio Ribeiro, diretor de 
conteúdo da Outernet (TV Minuto, TVO e NextMidia, do 
grupo Bandeirantes), assumiu a presidência da ABDOH. 
"Vamos desenvolver um novo seminário com a presença 
de um palestrante internacional especializado em 
conteúdo OOH. Também está nos nossos planos a criação 
de uma campanha de divulgação do 
segmento", adianta Ribeiro. 
Segundo ele, o Brasil conta com 50 
mil telas instaladas e um faturamento 
que em 2009 chegou a R$ 94 milhões. 
De janeiro a abril deste ano, o setor 
faturou R$ 41 milhões, o que representa 
um crescimento de 80,61% sobre o 
mesmo período de 2009. Segundo 
um estudo da Ipsos Marplan, 67% 
da população da Grande São Paulo 
afirma ter sido impactada por alguma 
"televisão fora de casa" nos últimos 30 
dias. Entre todos os pontos de contato 
do público com a mídia OOH, ônibus, 
supermercados e trens do metrô 
lideram o ranking, com cerca de 30% 
de penetração. "Até o final do ano, 
deveremos ter 80 mil telas instaladas 
no mercado nacional e um aumento 
de 50% no faturamento em relação 

ao ano passado", avalia Ribeiro. "A mídia OOH deverá 
apresentar uma curva de crescimento equivalente à da 
internet. Em 10 anos, o meio irá representar 5% do bolo 
publicitário brasileiro." 
A Unilever está entre os anunciantes que têm contribuído 
de maneira significativa para o crescimento dessa 
mídia no Brasil. "Utilizamos ese canal para impactar o 
público alvo em diversos momentos e muitas vezes de 
forma inusitada. Com isso a comunicação se torna muito 
mais integrada e efetiva, aproximando a marca dos 
consumidores ".atesta a gerente de marketing de Rexona, 

Ana Carolina Jácome, que usa a mídia 
para divulgar as versões femininas 
e masculinas dos desodorantes da 
marca em academias e lojas. Já a 
Axe, outra marca da multinacional, se 
envolve com ambientes jovens e está 
sempre presente em bares e baladas. 
"A Unilever vem investindo de forma 
estratégica nas novas mídias por 
entender sua importância no cenário 
atual. Acreditamos que impactar o 
consumidor em diversos momentos 
de seu dia, seja quando está em sua 
casa ou a caminho do trabalho, é muito 
mais efetivo e faz com que a marca 
se torne presente em seu cotidiano", 
reforça a executiva. "Hoje, o papel 
do profissional de comunicação, 
seja ele da indústria ou da agência, 
é identificar novas oportunidades de 
interagir com seu público de maneira 
efetiva por meio dessas novas mídias." 
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