
A mobilidade não mudou 
apenas os hábitos das pessoas. 
Está mudando a forma de atua¬
ção da publicidade. Hoje a mídia 
vai atrás do consumidor aonde 
quer que ele esteja. Seja no ôni
bus, no metro, no avião ou no 
táxi, lá está uma telinha pronta 
para capturar a atenção dos pas¬
sageiros. Não é à toa que, dentro 
da mídia Out of Home (OOH), 

o segmento digital desponta 
como um dos mais promissores, 
atingindo crescimento de 82,5% 
no faturamento publicitário no 
primeiro semestre de 2010, se
gundo o Projeto Inter-Meios. 

Dentro do digital out of home, 
as telas nos meios de transporte 
despontam como a nova fron¬
teira de negócios, a ponto de 
atrair a atenção de empresas 

como Rede Globo e Grupo Ban¬
deirantes. Levando-se em conta 
que 83% da população brasileira 
anda de ônibus, dá para imaginar 
o tamanho do potencial deste 
segmento. Basta dizer que a 
China conta com mais de 270 
mil telas instaladas em trens de 
metro e em ônibus. 

A mídia exterior, como um 
todo, atualmente responde por 

cerca de 3% do bolo publicitário 
e algumas fontes do mercado 
apostam que deve ampliar ain¬
da mais sua participação em 
função das mídias digitais. "As 
oportunidades são imensas", 
diz Fábio Ribeiro, presidente da 
Associação Brasileira de Mídia 
Digital Out of Home (ABDOH) 
- entidade composta pelas prin¬
cipais empresas brasileiras que 

atuam no segmento. Segundo 
ele, mais do que publicidade, 
a nova mídia presta serviço à 
população, combinando dois 
produtos poderosos: informação 
e anúncio. "Não é a publicidade 
pura e simples que conhecíamos 
antes, porque está em outro 
patamar", acrescenta. 

Por isso, não é de se admirar 
que tradicionais grupos de  
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Livro conta a história da publicidade em ônibus
 A propaganda em trans-

portes coletivos é o tema do 
livro Omnibus – A História da 
Publicidade em Ônibus desde 
1851. A publicitária e empresá-
ria Teresinha Abreu, hoje sócia 
de uma empresa de venda de 
espaço publicitário em ônibus, 
diz que seu trabalho é fruto de 
uma pesquisa solitária sobre 
o uso do transporte coletivo 
para comunicação de produtos 
e serviços. Tudo começou em 
2008, quando ela foi chamada 

para uma palestra sobre mídia 
exterior e ficou com o tema 
“publicidade em ônibus”.

“Já tinha feito uma pesquisa 
para a palestra que faria na 
ABA (Associação Brasileira 
de Anunciantes). Mas vi que 
não havia material disponível 
com facilidade sobre o tema. 
Isso me motivou a buscar mais 
informações, a procurar saber 
de como começou a publicidade 
em ônibus, como era feita. Pro-
curei registros, informações em 

museus, sebos, nas edições do 
Meio & Mensagem. Encontrei 
os antigos donos da Ugepal, a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primeira empresa de publicida-
de em ônibus no país, já extinta 
há dez anos. O primeiro registro 
que consegui data de 1851, so-
bre uma feira de produtos em 
Londres”, conta Teresinha.

Segundo ela, no Brasil a 
publicidade em ônibus co-
meçou na época dos bondes, 
precisamente quando estes 
deixaram de usar tração animal 
para se tornarem elétricos, 
operados pela Light. No livro 
são abordados fatos como a 

reação da população diante dos 
ônibus elétricos e o romantis-
mo dos primeiros anúncios até 
o uso do transporte coletivo 
como meio de informação e 
comunicação e suas diferen-
ças regionais. A obra mostra 
também a evolução da publi-
cidade em ônibus até os dias 
atuais, as diferenças regionais 
e a legislação e as normas que 
regem esse segmento de mídia 
exterior.

Erica Ribeiro

comunicação estejam investin-
do na nova modalidade. Band e 
Globo têm assento privilegiado 
no transporte público, especial-
mente em São Paulo, e especula-
se no mercado que a Record 
também esteja negociando sua 
entrada. O fato é que não dá para 
se fazer de rogado diante de um 
enorme potencial de exposição, 
afirmam os representantes dessa 
nova cadeia. 

Para se ter uma ideia da força 
do segmento, a TV Minuto, pre-
sente nos trens do metrô paulis-
tano com mais de 5,2 mil telas, 
contabiliza uma audiência de 3,3 
milhões de pessoas por dia. 

Um volume que enche os 
olhos de qualquer provedor de 
informação ou anunciante, prin-
cipalmente aqueles que estão 
de olho nos consumidores das 
classes C e D, que se revelaram 
nos últimos anos como o grande 
“pote de ouro” do mundo consu-
midor. Uma oportunidade como 
essas não é passageira.

“Já crescemos 80% no pri-
meiro semestre de 2010 compa-
rando-se a igual período de 2009 
e devemos fechar o ano com 
aumento de 100%”, afirma Cris 
Moreira, diretor geral da Band 
Outernet. A holding do Grupo 
Bandeirantes de Comunicação 
dedicada ao segmento digital 

out of home atua desde 2008 
e engloba empresas como TV 
Minuto (metrô), TVO (ônibus) 
e Next Mídia (terminais rodovi-
ários). A grade de programação 
da TV Minuto é composta por 
notícias do Brasil e do mundo, 
cultura e entretenimento, saú-
de, tecnologia, tempo e tempe-
ratura, trânsito, além de outros 
serviços. Na carteira, a empresa 
possui grandes anunciantes 
como Bradesco, Casas Bahia, 
Claro, Coca-Cola, Correios, 
Extra, Ford, Itaú, McDonald´s, 
Unilever e Vivo, entre outros. 
Tudo isso bem contrabalançado 
para entreter sem espantar o 
consumidor.

Formato 
É neste ponto que torna-se 

fundamental o know-how dos 
veículos de comunicação. Porque 
a qualidade do conteúdo e a for-
ma sucinta são a chave de toda a 
operação, o que torna tudo mais 
complexo. “Cada empresa está se 
moldando, porque não basta co-
locar o conteúdo da TV. Tem que 
achar uma fórmula para capturar 
a atenção do consumidor nos mi-
nutos que ele está ali no ônibus”, 
explica Roberto Cicarelli, diretor 
da Bus Mídia. “E tudo isso sem 
som”. A empresa mantém parce-
ria com a TV Globo.

Com operações em São Pau-
lo e no Rio de Janeiro, a Bus 
Mídia iniciou seus primeiros 
testes nos ônibus da SPTrans, 
com 200 carros. O conteúdo era 
retirado da internet e editado na 
própria produtora da empresa. 
Depois de um ano, investindo 
em pesquisas, constatou-se 
que faltava o principal – um 
conteúdo mais atraente. Algo 
de qualidade que capturasse 
a atenção do público e que ti-
vesse um formato adequado ao 
sistema de transporte, sem som 
e com legendas de fácil leitura. 
As negociações com a Globo 
avançaram, principalmente no 
sentido de levar um conteú do 
de qualidade, resumindo o me-
lhor da TV no dia anterior.

Recentemente a Bus Mídia 
participou e ganhou a con-
corrência do Metrô, através 
do consórcio Busmagia, para 
exploração das telas nas 52 
estações das linhas atuais (as 
do TV Minuto ficam dentro dos 
trens). No total, serão aproxi-
madamente 1,5 mil telas, telões 
e totens interativos, que levam 
informações do Metrô, além de 
flashes legendados da progra-
mação da Globo do dia anterior. 
Com mais esta conquista a TV 
Bus Mídia passará a atingir mais 
de quatro milhões de passageiros 
por dia, entre Metrô e ônibus 
urbanos, nas capitais paulista e 
fluminense.

A concorrente TVO começou 
a atuar com telas instaladas em 
450 ônibus, em 2008, e estima 
chegar a 4,5 mil até o final do 
ano. “O consumidor que anda 
de ônibus geralmente é carente 
de informação e antes o que 
havia era estático”, explica Mo-
reira. Ele aposta na contínua 
expansão citando o mercado 
norte-americano, onde este 
tipo de mídia existe há 13 anos 
e nos últimos sete, a taxa de 
expansão se manteve em torno 
de 20%. “No Brasil, estamos 

apenas engatinhando”, afirma. 
Mesmo apostando no potencial 
do segmento, a TVO não pensa 
ainda em expandir para outros 
mercados. “Estamos em fase de 
implantação e precisamos ser as-
sertivos naquilo que fazemos.”

Regionalização
O transporte público no 

Brasil não é conhecido exata-
mente pelo seu conforto. Por 
isso, oferecer entretenimen-
to e informação útil passou 
a agregar valor à atividade. 
“Se oferecermos uma coisa 
boa, diversificada e atual, a 
pessoa fica atenta”, defende 
Fábio Simões, sócio e diretor 
da BusTV. Vinda de Portugal, 
a empresa cresceu tanto no 
Brasil que já se tornou uma 
companhia brasileira com filial 
portuguesa. Atuando em todo o 
território nacional, tem mais de 
três mil monitores espalhados 
por 14 cidades. “Conseguimos 
atingir cerca de 1,2 milhão de 
pessoas por dia, especialmente 
da classe C, que responde hoje 
por cerca de 50% do consumo”, 
explica Simões. 

A BusTV mantém uma ope-
ração de guerra para atualização 
do conteúdo, mantendo produ-
tora própria, que coloca todas 
as informações recebidas dos 
parceiros – Lancenet (esporte), 

UOL (notícia), Cineclick (cine-
ma) e Catraca Livre (eventos 
grátis) em um formato adequado 
e regionalizado. Para tanto, in-
vestiu recursos da ordem de R$ 
5 milhões desde 2006, que estão 
revertendo em lucro. Enquanto 
o mercado de OOH cresce em 
torno de 80%, a BusTV deve 
crescer mais de 100%, atingindo 
faturamento de R$ 20 milhões 
em 2010, segundo Simões. “Pela 
importância do conteúdo, será 
inevitável os acordos de parceria 
com grupos de comunicação”, 
admite o diretor da BusTV, con-
firmando que há conversas entre 
a empresa e a Rede Record. “Mas 
ainda não fechamos nada”, se 
apressa em dizer.

Para Simões, é impossível 
uma mídia como essa, com 
espectadores cativos, não dar 
resultado. “Por isso, as agências 
hoje são nossas grandes par-
ceiras”, diz ele, acrescentando 
que 70% dos filmes veiculados 
atualmente são em formato 
próprio para o meio. Ou seja, não 
se trata de uma propaganda da 
TV adaptada para o ônibus, mas 
sim produzida para o meio. Com 
atuação em todo o País, a BusTV 
agora se prepara para dar mais 
um salto: expandir seus domí-
nios para a América Latina em 
2011, especialmente Argentina, 
Colômbia e México.

Simões, da BusTV: conteúdo torna parceria com grupos de comunicação inevitável

Operação da Bus Mídia: empresa vai explorar telas nas estações do metrô paulistano 
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A busca pelo espectador em 
trânsito parece óbvia, principal-
mente se levarmos em conta os 
dados divulgados no início de 
setembro pelo Ibope. Em seu 
Painel Nacional de Televisão 
(PNT), o instituto informa que o 
mês de agosto de 2010 produziu 
o pior resultado obtido até agora 
pelas TVs abertas. Somando to-
das as emissoras, o número não 
ultrapassa 50 pontos.

Enquanto isso, a mídia nos 
meios de transporte cresce em 
velocidade. Conforme levanta-
mento da Ipsos Marplan reali-
zado na Grande São Paulo, 47% 
dos entrevistados assistiram a 
alguma mídia fora de casa nos 
sete dias anteriores e 67%, nos 
30 dias que antecederam a pes-
quisa. O índice de lembrança da 
mídia OOH nos ônibus chega a 
18% em sete dias e 32% em 30 
dias – de longe, o maior entre os 

Táxis entram na onda das telinhas
Não foi apenas no ônibus 

que a mídia OOH avançou. Os 
táxis também se tornaram um 
bom filão de negócios, tanto 
que a publicidade nos carros 
avançou do simples adesivo ex-
terno para a sofisticada telinha 
adaptada ao banco na frente 
do passageiro. A proposta é a 
mesma do ônibus ou metrô: 
tornar o tempo livre do passa-
geiro mais interessante e útil. 
Essencial diante dos grandes 
congestionamentos das metró-

poles brasileiras. Os con-
teúdos também precisam 
ser diferenciados para este 
canal e para este tipo de 
público. 

De acordo com o di-
retor da Cartaxi, Márcio 
Minchillo, há muitos anos 
os taxistas trabalham no 
desenvolvimento de no-
vos produtos e formatos 
de mídia. “Mas havia a 
necessidade de se aprimorar e 
preencher com informações de 

qualidade o tempo do público 
altamente qualificado que uti-

liza o serviço”, explica. Daí 
surgiu a ideia de criar uma 
TV também para os táxis. 
Todo o conteúdo da TXTV 
é apresentado em moni-
tores de sete polegadas, 
acoplados nos encostos de 
cabeça dos bancos diantei-
ros e acionados automati-
camente quando o taxista 
dá partida no carro. 

A TXTV conta com edi-
ções mensais. A programação 
é composta de seis blocos de 

oito minutos, num total de 48 
minutos, que é o tempo médio 
de cada corrida. Cada bloco 
é composto por conteúdos 
atualizados mensalmente por 
jornalistas e por comerciais. A 
nova programação entra nos tá-
xis na primeira semana de cada 
mês. A parceria da Cartaxi com 
outras operadoras regionais de 
TV em táxis possibilita a veicu-
lação em várias cidades, como 
Rio de Janeiro, Porto Alegre e 
Belo Horizonte.    

Telas em ônibus têm alto recall

dez locais indicados (ver gráfi-
co). O instituto conclui que TV 
digital OOH em locais mais po-
pulares tende a ter altos índices 
de cobertura. 

Tal crescimento, entretanto, 
está intimamente ligado a um tro-
peço do mercado há quase quatro 

anos, com estabelecimento da 
Lei Cidade Limpa em São Paulo. 
As dificuldades enfrentadas pelo 
tradicional segmento de outdoor 
no maior mercado consumidor 
do País levaram o setor a bus-
car alternativas criativas para 
diversificar os negócios e tentar, 

assim, sobreviver. A 
busca pelo público em 
locais internos de gran-
de concentração foi 
inevitável. E diversos 
formatos foram experimentados, 
como painéis, totens, quiosques 
e, claro, as famosas telinhas de 
LCD, que hoje também embar-
cam no transporte público. 

 Por isso, muitos dizem que 
a mídia OOH é uma evolução do 
que se tinha anteriormente em 
mídias externas. Outros, porém, 
acreditam que se trata mesmo é 
de uma revolução propiciada pelo 
surgimento de novas tecnologias e 
o barateamento das telas finas. 

Evolução ou revolução, tanto 
faz. O que vale mesmo é o valor 
que tudo isso tem adicionado 
à publicidade. Em vez de um 
cartaz ou um outdoor estanque 
se conquista o movimento e atra-
tividade similar à televisão. Po-
rém, muito mais qualificada, por 
causa de um pequeno detalhe: 
diferente da TV, ninguém em um 
ônibus ou metrô se levanta para 
mudar de canal ou ir ao banhei-
ro no intervalo comercial. Pelo 
contrário, aquele espectador é 
praticamente cativo, e por muito 
tempo em algumas das grandes 
cidades do País. 

Sob medida
Mas para trabalhar bem den-

tro deste novo universo, não é só 
a informação que precisa ser sob 
medida. A publicidade também 
precisa levar em consideração as 
características especiais destes 
meios. “As oportunidades são 
muitas, porque o sujeito está ali 
e não tem o que fazer. Mas, como 
em qualquer outro veículo, o con-
teúdo e a publicidade precisam 

ser equilibrados para manter a 
atenção e não poluir a experi-
ência”, explica Giovanni Rivetti, 
diretor geral da New Content.

Um dos melhores exemplos 
de ação bem-sucedida da em-
presa é a parceria com a TAM no 
projeto TAM nas Nuvens. Apesar 
de não ter painéis, nem cartazes, 
e muito menos outdoor, o traba-
lho consegue capturar os passa-
geiros, que ficam no mínimo 45 
minutos voando. Hoje são mais 
de oito mídias em avião, entre 
revistas com tiragem de até 150 
mil exemplares, um jornal diário, 
a TV TAM nas Nuvens, canais 
de áudio e até merchandising a 
bordo (adesivos). 

Rivetti acredita que o poten-
cial pode ser ainda maior se consi-
derarmos a possibilidade futura de 
conectividade dentro dos aviões. 
Segundo ele, ferramentas podero-
sas de geomarketing poderão ser 
utilizadas para oferecer serviços 
aos passageiros. “Imagine a pessoa 
saindo de São Paulo para Salvador 
e receber em seu smartphone ou 
laptop a sugestão de um restau-
rante na capital baiana. Anúncios 
nesse sentido poderão ser ven-
didos em cada praça”, explica o 
diretor da New Content. 

Com a aproximação dos 
grandes eventos que serão re-
alizados no Brasil, como Copa 
do Mundo (2014) e Olimpíada 
(2016), a expectativa é de que 
o crescimento do setor como um 
todo se mantenha no patamar 
de 80% pelos próximos cinco 
ou seis anos.

Mídia em aviões: expectativa de crescimento com Copa e Olimpíada no Brasil

TXTV: programação é atualizada mensalmente 

Televisão no ônibus: maior lembrança no segmento
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A combinação entre proibi-
ção do uso da mídia exterior na 
cidade de São Paulo e o surgi-
mento de novas tecnologias teve 
resultado bombástico no de-
senvolvimento de novas mídias 
digitais. As telas de LCD se es-
palharam por quase todo tipo de 
estabelecimento comercial nas 
grandes cidades e são, de longe, 
o segmento que mais cresce em 
termos de faturamento publici-
tário dentro da mídia OOH. Se-
gundo o Projeto Inter-Meios, 
no primeiro semestre de 2010 a 
mídia digital out of home faturou 
82,5% a mais com publicidade do 
que no mesmo período do ano 
passado, chegando a um valor de 
R$ 67,4 milhões. Esse segmento 
já representa 18,6% do total do 
faturamento da mídia exterior 
(que foi de R$ 361,6 milhões no 
período).

“É tudo novidade neste seg-
mento e o mercado anunciante 
começa a acompanhar o desen-
rolar dos fatos”, explica Fábio 
Ribeiro, presidente da Associa-
ção Brasileira de Mídia Out of 
Home (ABDOH), que reúne as 
principais empresas do segmen-
to. Mesmo sendo novidade, uma 
coisa é certa: a diversificação e 
o dinamismo deste meio devem 
impulsionar o segmento por 
um bom tempo. “Até padaria 
tem uma tela ou duas, por isso 
o faturamento já bateu na casa 
dos R$ 80 milhões em abril des-
te ano, ante os R$ 67 milhões 
registrados no mesmo período 
de 2009. A expectativa agora é 
encerrar o ano com receita em 
torno de R$ 150 milhões”, diz Ri-
beiro, referindo-se às empresas 
associadas à ABDOH. 

Digital OOH

Telas cada vez mais quentes
Empresas investem em conteúdo customizado para monitores de LCD em estabelecimentos comerciais

O segmento é dividido em três 
áreas. A primeira é o ponto de 
consumo, ou seja, um supermer-
cado ou padaria. Nessa divisão, 
a mídia digital tem forte impacto 
positivo para todos os envolvidos: 
o estabelecimento, que pode fa-
zer uma promoção relâmpago e 
elevar o tíquete médio de venda; 
o anunciante, que acelera suas 
vendas; e o consumidor, que pode 
aproveitar as ofertas. Na segunda 
área estão os pontos de espera 
forçados, como transporte, ae-
roportos e elevador, nos quais 
o tempo de exposição pode ser 
maior, o que exige um conteúdo 
de qualidade para prender a aten-
ção. “É nesse segmento que os 
grandes grupos de comunicação 
estão de olho”, explica Ribeiro 
(ler matéria à pág. 41).

Na terceira e última divisão 
estão os pontos de passagem, 
como shoppings, academias, 
hospitais etc., locais onde o 

tempo de exposição é ainda mais 
rápido, mas a vantagem é que as 
pessoas estão dentro do ponto 
de consumo. Em cada uma des-
sas divisões, a estratégia precisa 
ser diferente. Mesmo com a au-
diência forçada, a discussão que 
tem surgido nos grupos de mídia 
é sobre o que se deve incluir 
em termos de conteúdo e como 
mesclá-lo com a publicidade. 
“Alguns viam na nova mídia uma 
forma de capturar o espectador, 
que já está acostumado a ver TV 
em casa. Mas, mesmo que eu 
coloque na tela um jogo do Bra-
sileirão, o interesse não vai ser o 
mesmo”, explica Ribeiro.    

Para ajudar nas discussões, 
virá ao Brasil Keith Kelsen, autor 
do livro “Desvendando o poder 
da Digital Signage – Conteúdos 
e Estratégias para a 5a Tela”, 
que vai participar da 20a edição 
do MaxiMídia (promovido 
pelo Grupo M&M e que este 
ano acontece entre os dias 5 e 
7 de outubro, em São Paulo). 
Consultor estratégico e um dos 
maiores especialistas do setor, 
Kelsen lembra que o mundo vive 
a era da mobilidade. As pessoas 
ficam muito mais tempo fora de 
casa, em constante movimento, 
e as marcas precisam seguir 
os consumidores em todos os 
lugares. Ele abordará temas 
como uma visão geral do OOH 
nos Estados Unidos e no mundo, 
indicando as melhores formas 
de aproveitamento do conteúdo 
pela publicidade. “As discussões 
ajudarão nossos associados a 
entender melhor o papel desta 
mídia”, afirma Ribeiro. 

Regionalização
Fundada em 2004, a Elemídia 

está presente em 24 cidades de 
16 estados brasileiros e conta 
ainda com uma operação em 
Buenos Aires. Com 5,7 mil moni-
tores espalhados por elevadores 
de prédios comerciais, hoteis, 
academias, universidades, lojas 
de conveniência e shoppings, a 
Elemídia aproveitou a ascensão 
da mídia digital out of home e 
cresceu a ponto de chamar a 
atenção do Grupo Abril, que 
comprou 70% das ações da em-
presa. “Chegamos a dobrar de 
tamanho de um ano para outro. 
Tudo isso porque estamos apro-
veitando todo o potencial dessa 
mídia”, diz o diretor comercial 
da Elemídia, Raphael Jimenez. 
Mesmo sem revelar números de 
investimento e faturamento, a 
empresa admite que possa cres-
cer ainda este ano cerca de 60% 
em relação a 2009.

Jimenez explica que tudo 
se resume na completa regio-
nalização e personalização. Por 
exemplo, em uma academia o 
conteúdo deve levar em conta 
os cuidados com saúde e os 
anunciantes devem fazer parte 
deste universo. Já nos prédios 

comerciais, a empresa vende 
anúncio até para motoristas de 
táxi dos pontos próximos. “Já 
contabilizamos, desde o início, 
mais de três mil anunciantes 
diferentes na rede, comprando 
ponto a ponto”, explica o execu-
tivo. Essa flexibilidade de poder 
oferecer anúncios desde para 
Casas Bahia em todas as regiões 
(incluindo o endereço das lojas 
mais próximas) até para o taxista 
local amplia as possibilidades de 
negócios.

Por isso mesmo, a Elemídia 
mantém uma house de criação 
com dez pessoas com conhe-
cimento do meio para elaborar 
qualquer tipo de anúncio, mesmo 
para quem nunca fez isso. “A Fiat 
é nosso maior case, porque ela já 
produz anúncios para este tipo de 
veículo e ainda permite à sua rede 
de concessionárias construir seu 
próprio anúncio em cada regio-
nal”, acrescenta o executivo.  

É de olho na customização 
que apostam empresas como a 
CerejaPRN. Responsável pelas 
telas presente nas lojas do Extra 
e do Carrefour, a empresa utiliza 
ferramentas diferenciadas para 
atingir 55 milhões de consu-
midores mensalmente. A 

Tela da CerejaPRN em um hipermercado Extra: impacto positivo no ponto de consumo

Totens da Elemidia em shopping: empresa tem departamento de criação próprio

Jimenez, da Elemidia: empresa contabiliza mais de três mil anunciantes diferentes

Correia, da SubWay Link: segmento deve dobrar fatia no bolo publicitário até 2015
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Mídia indoor também cresce
Nem só de telinhas vive a 

mídia OOH. A diversificação 
dos negócios depois da Lei 
Cidade Limpa para muitas em-
presas significou ser criativo 
sem o uso de muita tecnolo-
gia. Um bom exemplo disso é 
o trabalho da Mídia em Foco. 
Com nove anos de mercado, ela 
buscou nos adesivos e outros 
tipos de instrumentos a forma 
para fazer a publicidade chegar 
ao consumidor. No início, o tra-
balho se resumia a “falar” com 
os usuários de uma grande aca-
demia de ginástica. Para isso, 
criou programas de TV, vendeu 
anúncios para estes programas 
e foi avançando, chegando a 
adesivar equipamentos e até 
o fundo de uma piscina. A 
criatividade foi tamanha que a 
empresa começou a conquistar 
clientes em outros segmentos e 
em outras praças. 

Hoje a Mídia em Foco 
está presente em 25 Estados 
brasileiros, em academias de 
ginástica, salões de beleza, 
estacionamento, lojas, bares, 
maternidades, hotéis e até 
em pedágios. “Nossa principal 
estratégia é a diversificação 
total”, explica o diretor co-
mercial André Bronstein. Para 
dar conta dessa ampliação do 
leque de atuação, a empresa já 
investiu cerca de 150% a mais 
que em 2008. 

Segundo Bronstein, o cres-
cimento veio bem antes da Lei 
Cidade Limpa. “Percebíamos 
que havia mercado, mas a lei 
deu um empurrãozinho a mais”, 
diz. Hoje a Mídia em Foco ofe-
rece diversas possibilidades de 
mídia indoor, como a persona-
lização de ambientes, ações 

de sampling, degustações, 
adesivagem de equipamentos 
e espelhos, digital signage, 
mobile marketing, spots em 
rádios, cotas de patrocínio, 
instalação de placas, displays, 
totens, banners e tags, unifor-
mização de funcionários, floor 
door, revistas especializadas, 
ações promocionais, exposição 
de estandes, envio de mala 
direta e assinatura em peças 
publicitárias. 

A estratégia diversifica-
da vem dando resultado. Em 
2009, a empresa encerrou o 
ano com crescimento de 35% 

e para 2010 já precisou rever 
sua estimativa anterior, que 
previa atingir a mesma marca. 
“Devemos mais que dobrar de 
tamanho este ano e nos pre-
paramos para isso”, diz Brons-
tein. Na carteira de clientes 
estão empresas como Unilever, 
J&J, Procter & Gamble, Nivea, 
Hypermarcas, entre outras.

Expansão
Criatividade também não 

falta para a Enox. Nascida em 
uma mesa de bar de Curitiba, 

a empresa começou venden-
do espaços publicitários em 
banheiros de bares. Seis anos 
depois, atende clientes como 
Coca-Cola e Fiat e mantém 
parceria com mais de cinco mil 
estabelecimentos de cultura, 
lazer, moda, saúde e bem-estar, 
por onde circulam mais de 30 
milhões de consumidores a cada 
mês. Atualmente, a Enox já con-
tabiliza presença física em 20 
cidades, sendo 14 capitais: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre, 
Campo Grande, Salvador, Bra-
sília, Campinas, São José dos 

Campos, Santos, Maringá, Lon-
drina, Recife, Fortaleza, Vitória, 
Cuiabá, Belo Horizonte, Goiânia 
e Ribeirão Preto.

Em 2006, a Enox transferiu 
sua sede para São Paulo, quase 
no mesmo momento em que a 
Lei Cidade Limpa entrou em 
vigor e a mídia OOH ganhou 
maior visibilidade. “Percebe-
mos que havia interesse de 
algumas marcas em falar com 
os jovens, justamente onde 
tínhamos mais acesso”, expli-
ca o diretor da Enox, Rafael 

Cordeiro. Assim, a empresa 
colocou seus clientes em mesas 
de bares, banheiros, espelho, 
onde quer que haja público 
para clientes como Unilever, 
P&G, Kraft, Avon, L´Oréal entre 
outros. Com isso contabilizou 
crescimento de 50% nos negó-
cios de 2008 para 2009 e espera 
repetir a marca em 2010. 

Para isso, uma das ferra-
mentas é a entrada no seg-
mento de digital OOH com a 
criação da EnoxTV. Sãomais 
de 130 telas de LCD espalhadas 
em cerca de 50 bares em São 
Paulo, Porto Alegre e Brasília, 
em pontos estratégicos dos 
estabelecimentos parceiros, 
com programação pensada ex-
clusivamente para o momento 
de descontração que as pessoas  
vivem nos bares. Segundo 
Cordeiro, o canal intercala 
conteúdo editorial, conteúdo 
patrocinado e publicidade – 
esta última complementando 
formatos físicos da mídia indo-
or em bares, tais como bolachas 
de chope, displays de mesa, 
adesivos nos espelhos dos to-
aletes, entre outros. 

“A digitalização é inevitá-
vel para compor, agregando 
mais uma ferramenta de di-
vulgação”, afirma o diretor, 
frisando que seus displays 
mantém a interatividade com 
os frequentadores dos esta-
belecimentos. Segundo ele, 
o sistema é integrado por 
ferramentas como o Twitter. 
Todos os dias são escolhidas 
algumas “tags” e, se o con-
sumidor “tuitar” algo com 
aquela tag em seu equipa-
mento móvel, a mensagem 
aparecerá na tela do bar. (ALF)

empresa oferece aos parceiros 
uma oportunidade de abordar 
esta massa de consumidores 
que buscam informações para 
a tomada de decisão de compra 
ou mesmo para conhecer um 
produto que pode estar próximo 
destes hipermercados. 

Desde 2007, a empresa re-
aliza pesquisas para melhor 
conhecimento  do impacto da 
mídia junto ao público frequen-
tador dos hipermercados. Os 
estudos indicam que 73,8% das 
pessoas que assistiram à TV 
Extra e/ou a TV Carrefour nas 
lojas são influenciadas por essa 
mídia na decisão de compra. A 
empresa conta com a parceria 
da PRN EUA, que tem know-how 

de 15 anos neste mercado e mais 
de um milhão de telas instaladas 
nas lojas do Walmart. 

Além de vídeos produzidos 
para varejistas e anunciantes, 
a CerejaPRN tem conteúdo dos 
canais Globosat, que entrega 
programetes extraídos dos ca-
nais GNT, Telecine, Universal e 
Sportv, entre outros, adaptados 
para a In Store TV. “Como são al-
tos os valores para construção de 
um plano de mídia, visando es-
sencialmente os meios conven-
cionais (TV, rádio, jornal etc.), 
a mídia OOH se tornou uma boa 
opção não só nas maiores praças 
como nas mais distantes”, apon-
ta o diretor comercial da Cereja, 
Alexandre Massagardi.

Segundo o executivo, o prin-
cipal diferencial desse meio é 
que a pessoa já fez o mais difícil: 
sair de casa. Então, ela está mais 
suscetível a ser impactada pela 
mensagem do anunciante. “Em 
outros meios o consumidor es-
colhe o que quer ou não ver e 
ler, mas no OOH a dinâmica é 
diferente. Ele poderá ser mais 
ou menos influenciado (de-
pendendo da mensagem), mas 
com certeza será impactado. 
Essa é a garantia e o grande 
diferencial que o meio oferece”, 
acrescenta.

Resultado imediato
A SubWay Link também 

aposta no mercado varejista. Há 
quatro anos neste segmento, 
a companhia mantém em sua 
carteira clientes como Ri-Happy, 
Walmart, Sam´s Club, Bom Preço, 
Big, Magazine Luiza, chegando a 
atingir até 35 milhões de pessoas 
por mês. Além disso, recente-
mente avançou no segmento de 
maternidades com a inclusão das 
atividades da TV Mulher e Mãe. 
Ao todo, a companhia já mantém 
18,5 mil telas instaladas em todo 
o País. Isso sem falar nas TVs das 
maternidades. 

No caso do varejo, além das 
telas, o áudio é interligado ao 
sistema de som das lojas. Desta 
forma, mesmo quem não está 
diante da tela pode ser impac-
tado pelos alto-falantes, explica 
Arnold Eugenio Correia, diretor 
geral da empresa. “Como 75% 
da decisão de compra é tomada 
na loja, nossos resultados são 
imediatos”, acrescenta. 

Na sua visão, a perspectiva 
é de que o segmento continue 
crescendo muito, devendo mais 
do que dobrar seu share em 
dois anos. “Até 2015 essa mídia 
deve se comparar à internet”, 
acredita. Para se preparar para 
esse crescimento, a SubWay 
Link já investiu mais de R$ 25 
milhões desde 2006. “Vamos 
continuar crescendo organi-
camente e também através de 
aquisições”. O orçamento para 
isso em 2011 já foi estabelecido 
em R$ 12 milhões.  

Monitor da SubWay Link no Magazine Luiza: empresa investiu R$ 25 milhões desde 2006

Massagardi: opção em praças distantes

Cordeiro, da Enox: empresa entra no segmento de digital OOH com a EnoxTV
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Outro dia ouvi por aí que 
a mídia out of home estaria 
saturada. Como assim? Já mor-
reu? Assim tão cedo? Eu não 
concordo. 

O conceito de mídia out of 
home é recente. Ganhou força 
após a proibição dos formatos 
tradicionais de mídia exterior. 
A nova proposta buscava inovar 
e ir além dos formatos publicitá-
rios. É, inclusive, uma renovação 
da mídia indoor. A ideia é pensar 
sob a lógica de um novo para-
digma, criar um novo espaço de 
mídia a cada nova campanha, de 
acordo com as necessidades do 
produto. Até os copos de chope 
dos botecos da Vila Madalena 
poderiam se transformar em 
mídia publicitária. 

Talvez por conta dessa am-
plitude de possibilidades, os 
mais afobados já dizem por aí 
que estamos próximos do ponto 
de saturação, pois logo mais os 
estabelecimentos comerciais es-
tariam poluídos de propaganda. 

Não é verdade. Fazer publi-
cidade out of home não é colar 
um anúncio no copo de chope 
e poluir o estabelecimento com 
substitutos dos extintos out–
doors e paineis eletrônicos.

Quem acompanha as ten-
dências da publicidade sabe que 
vivemos um novo paradigma 
em que as palavras-chave são 
relevância e contextualização. 
Áreas emergentes como branded 
content e social media ganham 
destaque,  justamente por valori-
zarem a relevância do conteúdo 
e a contextualização da mensa-
gem publicitária com o ambiente 
em que ela está inserida.

O mesmo acontece em toda 
a publicidade, inclusive na mídia 
out of home. Não chegamos, 
portanto, no ponto de saturação, 
mas talvez de amadurecimento.  

Até então, anunciar em um 
espaço que nunca foi utilizado 
pela publicidade gerava retorno 
com facilidade. Agora, o público 
já está mais maduro. Deixou de 
prestar atenção na mensagem 
simplesmente pela originalidade 
do formato. Atrair a atenção não 
é mais tão simples.

Amadurecer significa não 
olhar apenas para essa origina-
lidade do formato, mas também 
para a qualidade e relevância do 
conteúdo da mensagem. Além de 
usar espaços diferenciados para 

Artigo

Eric Messa
Professor da Faculdade de 
Comunicação e Marketing da FAAP
Eric@messa.com.br

Mídia out of home já era?

divulgar uma marca, é preciso 
descobrir como contextualizar 
a mensagem publicitária naquele 
espaço, para que o discurso seja 
confortável o suficiente para 
não incomodar o público que 
frequenta aquele ambiente.

A publicidade incômoda é 
aquela que tem um caráter 
disruptivo. Ela interrompe o 
público. Formatos tradicionais 
como o anúncio impresso e o 
filme para televisão são assim. O 
branded content é considerado 
a nova solução para ocupar os 
veículos com uma publicidade 
mais sutil. Expor uma marca ou 
produto dentro de um contexto 
para que não interrompa o fluxo 
de informação do meio de co-
municação. O mesmo raciocínio 
deve ser adotado para a mídia 
out of home.

Eu gosto muito da ideia de 
que criatividade surge a partir 
da subversão.  Compreender 
bem um determinado modelo de 
comunicação é importante para 
descobrir como fugir do óbvio. A 
chave está em como manipular 
e subverter o processo, para 
que ele opere de maneira dife-
renciada e produza algo original 
e criativo.

O filósofo Vilém Flusser, que 
viveu algum tempo no Brasil, 
dizia que só é possível ser cria-
tivo a partir do momento em que 
dominamos a estrutura de um 
determinado processo e passa-
mos a interferir em seu padrão 
predefinido. 

No caso da mídia out of home 
a solução é subverter outros 
modelos não publicitários, para 
transformá-los em espaços de 

mídia. Um copo de chope, uma 
escadaria ou as placas de sinali-
zação do estabelecimento. Tudo 
pode virar mídia publicitária, 
basta que esteja perfeitamente 
alinhado ao conceito da campa-
nha, ou seja, relevante e contex-
tualizado.  

Logo, veremos também a 
implantação da cultura digital na 
mídia out of home. Imagine um 
cardápio eletrônico que permita 
ao próprio consumidor montar 
seu pedido e encaminhá-lo à 
cozinha. Não duvido que essa 
tecnologia esteja à disposição 
muito em breve nos bares e res-
taurantes da cidade. 

A publicidade, claro, vai 
apropriar-se dessas tecnologias. 
Porém, não imagine banners 
animados pipocando na tela 
do tal cardápio digital. Prefira 

pensar sob o novo paradigma 
que comentei antes. A publici-
dade não terá a aparência de 
uma mensagem padronizada e 
disruptiva. Será mais como uma 
conversa, estabelecida a partir 
do momento em que o consumi-
dor inicia a interação, no caso, 
com o cardápio digital. Confor-
me o consumidor faz escolhas e 
seleciona itens, uma conversa é 
estabelecida, comentando o pe-
dido, sugerindo outros produtos 
e informando promoções. Ao 
fim do pedido, a conversa pode 
se estender para outras áreas, 
falar de um novo produto em 
lançamento e sugerir um vídeo 
de apresentação deste enquanto 
aguarda o pedido. 

Viu só como a mídia out of 
home ainda tem um longo cami-
nho a percorrer?
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A Lei Cidade Limpa, im-
plantada na capital paulista em 
2007, foi um golpe para todo 
o setor de mídia out of home 
(OOH). Mas para o tradicional 
outdoor foi uma verdadeira 
punhalada. No entanto, o que 
a princípio era uma difi culdade 
aparentemente intransponível, 
acabou se tornando a mola 
propulsora para que o segmento 
se reinventasse e voltasse a con-
quistar as verbas dos clientes. 
Isso ocorreu, em grande parte, 
por conta da regionalização das 
campanhas. 

O resultado é que o outdoor 
continua representando mais da 
metade (55,9%) do faturamento 
das verbas publicitárias aplica-
das em mídia exterior, segundo 
o Projeto Inter-Meios. No 
primeiro semestre de 2010, a 
categoria arrecadou R$ 202,1 
milhões, valor 19,1% maior que 
os R$ 169,7 milhões do mesmo 
período de 2009. 

“O baque foi grande, mas 
o trabalho no interior, que 
antes era complicado de fazer 
– uma vez que a produção se 
concentrava em São Paulo –, 
agora ficou mais fácil com a 
regionalização das gráficas”, 
explica Luiz Roberto Valente 
Filho, presidente da Central 
de Outdoor. Agora, existem 
gráfi cas em todas as regiões por 
causa da tecnologia digital, que 
permitiu o avanço em outras 
praças. “E quem está fora de 
São Paulo continua pensando 
nessa mídia”, garante.

Valente acredita que a so-
lução, nas grandes cidades, é 
fazer o que está sendo feito 
em Curitiba, com a criação de 
aneis de limite. Ou seja, dentro 
de um determinado “anel” que 
circunda o centro da cidade não 
pode haver outdoor. Conforme 
aumentam as distâncias do 
centro, novos aneis vão sendo 
estabelecidos com regras para 
colocação de placas. 

Com isso, o outdoor espera 
recuperar o status que chegou 
a ter na década de 90, quando 
respondia por até 4% do bolo 
publicitário. Atualmente, esse 
índice é de 2,9%, mas chegou a 
cair para 1,9% no auge da crise, 
durante a implantação da lei. 
Hoje existem cerca de 32 mil 
quadros no Brasil inteiro. O se-
tor chegou a contar com 39 mil 
em 2006, antes da implementa-
ção da lei em São Paulo. Só na 
capital paulista existiam cerca 
de oito mil quadros então. “O 
setor foi buscar forças no inte-
rior, renasceu e deve manter-se 

em expansão por algum tempo. 
Prova disso é o crescimento do 
número de novos associados da 
Central, totalizando 1,2 mil em-
presas”, acrescenta Valente. 

Fenapex
A Federação Nacional da 

Publicidade Exterior (Fenapex) 
– entidade reúne os diversos 

Outdoor se recupera com campanhas locais
sindicatos regionais ligados à 
atividade de mídia exterior – 
realizou no início de setembro, 
em São Paulo, o 1o Encontro Na-
cional da Publicidade Exterior. 
O evento, que marca a reativa-
ção da entidade, foi dedicado à 
análise da situação de mercado 
e das ações desenvolvidas para a 
valorização do setor nos anos de 

2009 e 2010. Foram colocadas 
propostas para o crescimento 
das atividades da mídia exterior 
em toda a base territorial do 
sindicato. 

Além disso, foram feitas 
apresentações dos diretores dos 
sindicatos de vários estados, 
informando as condições atuais 
do setor, quais atividades são 

desenvolvidas pelas entidades, 
além de propostas e discussões 
levadas a cabo em parceria com 
o poder público. Foram apre-
sentados, também, os números 
informando o crescimento da 
atividade em praticamente todo 
o País. Discute-se agora a forma 
como a entidade nacional pode-
rá contribuir com os sindicatos 
regionais que ainda estão em 
formação, no sentido de apoiá-
los, suprindo-os de informações 
e dados sobre o mercado, além 
de políticas de atuação.    

O VEÍCULO QUE ACOMPANHA O SEU DIA-A-DIA
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Entrevista / Marco Versolato

Jurado brasileiro na categoria Ou-
tdoor do Festival de Cannes deste 
ano, Marco Versolato aponta que, 
apesar das muitas mudanças que 
o segmento vive atualmente no 
Brasil, a dificuldade abriu espaço 
para a criatividade. Depois de 
ver de perto como a premiação 
funciona, o vice-presidente de 
criação da Y&R (que contabiliza 
em sua carreira passagens pela 
Lew’Lara e AlmapBBDO) conta 
como foi a experiência “de conhe-
cer a cozinha de Cannes” e fala 
sobre as perspectivas da mídia 
exterior no País.

Meio & Mensagem — Como foi par-
ticipar de um festival como esse? 
Por dentro é diferente?
Marco Versolato — O festival 
acompanha as mudanças que 
o mundo da comunicação vem 
sofrendo. A premiação, que 
surgiu muito em função de fil-
mes publicitários, evoluiu para 
a mídia impressa e avançou para 

Criatividade para vencer dificuldades

Criado há 19 anos, o Prêmio 
Central de Outdoor terá novos 
critérios para a próxima edi-
ção, a ser realizada em 2011. 
A entidade já definiu alguns 
destes critérios. “Resolvemos 
fazer algumas mudanças, 
porque depois de quase duas 
décadas as coisas estão dife-
rentes”, explica o presidente 
da Central de Outdoor, Luiz 
Roberto Valente. Já foi defini-
do também o calendário para 
as inscrições de peças para a 
próxima edição do prêmio. As 
seccionais já estão escolhendo 
as datas para os julgamentos 
regionais. 

De acordo com Valente, já 
foram definidas quatro cate-
gorias: outdoor padrão (3x9); 
outdoor em outros formatos, 
cartaz e ação social. “Quere-
mos ir um pouco além da cria-
ção, para ser motivador para 

todo o mercado”, explica. As 
inscrições devem ocorrer no 
período entre março e maio de 
2011, com tempo suficiente até 
agosto para que as seccionais 
possam julgar os trabalhos ins-
critos localmente. A data para 
a cerimônia nacional do prê-
mio, realizada tradicionalmen-
te em São Paulo, no entanto, já 
está acertada para o dia 31 de 
agosto, quando se comemora 
do Dia do Outdoor. 

Outro aspecto já definido 
é com relação à premiação. 
Diferente dos anos anteriores, 
agora a entrega do prêmio na-
cional será feita diretamente 
para a equipe vencedora, em 
nome do criativo responsável 
pela inscrição. “Portanto, fica-
rá a critério desse profissional 
a distribuição do prêmio para 
a equipe interna que produziu 
a peça”, explica Valente.    

Prêmio da Central de Outdoor 
volta renovado em 2011

a categoria Outdoor e Mídia Ele-
trônica. Este ano surgiram novas 
categorias, com filme específico 
para mídia exterior e de internet. 
A categoria OOH foi dividida em 
duas áreas: um Grand Prix para 
as ações tradicionais, em painéis, 
cartazes e mobiliário urbano, e 
outro para as criações definidas, 
como “de ambiente”. Ou seja, 
ações não estáticas (performan-
ces na rua, ações interativas 
com o público). 

M&M — O que chamou sua atenção 
na premiação deste ano? 
Versolato — Este ano foi um 
festival menos efervescente. E, 
mesmo assim, nunca tivemos 
um resultado tão importante e 
tão criativo para o Brasil. O País 
foi o mais premiado na categoria 
Outdoor, com 21 Leões, sendo 
três de Ouro. 

M&M — Qual foi o destaque, segun-
do os parâmetros de Cannes?

Versolato — Ideias interessantes 
foram desenvolvidas. Isso talvez 
tenha acontecido por causa da 
proibição de anúncios em out door 
externo. Um bom exemplo foi a 
campanha do Burger King, que 
permitia inserir uma foto do con-
sumidor, tirada escondida na hora 
do pedido, na embalagem de seu 
produto, dizendo que podia fazer 
um produto “do seu jeito”. Talvez, 
se a empresa pudesse espalhar 
pela cidade vários outdoors, não 
faria uma ação como essas. (O 
Burger King ganhou cobiçados 
Leões de Prata e Bronze este ano, 
no Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes com esta 
ação, que de tão bem sucedida 
será replicada na Tailândia e 
Inglaterra. Um vídeo no YouTu-
be reproduz a reação dos consu-
midores quando viam sua foto 
na embalagem do hambúrguer).

M&M — Qual a eficácia de campa-
nhas assim?

Versolato — Existem vários ní-
veis de ação. A do Burger King 
foi feita por apenas uma semana 
e só quem foi a uma loja viu. Mas 
a ação pode criar um burburinho, 
ganhando um poder viral. Hoje, 
com o advento da web, pode-se 
alcançar bons resultados com 
pouco investimento. Isso foi o 
que ocorreu no caso do “Melhor 
emprego do mundo”, que ga-
nhou prêmio pela simplicidade 
e “viralidade” que causou. 

M&M — Como isso pode ser feito?
Versolato — Fizemos isso na cam-
panha do Dia Mundial Sem Carro. 
Com investimento de apenas R$ 
800 em panos, vassouras e más-

caras, conseguimos “escrever” 
mensagens na fuligem deixada 
pelos carros num túnel paulista. 
Isso acabou gerando muita mídia 
espontânea, com alta eficiência, 
impactando a sociedade. 

M&M — Qual o futuro das ações 
OOH?
Versolato — As novas tecnologias 
devem ser usadas cada vez mais 
de forma criativa. Esse foi o caso 
de uma campanha de água, que 
criou uma cachoeira a partir de 
várias torneirinhas. Conforme 
elas se abriam mensagens iam 
sendo “montadas”. Isso só foi 
possível porque a tecnologia per-
mitiu criar estas possibilidades.

Versolato: tecnologia permite alcançar bons resultados com pouco investimento
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Em 2009 a demanda por 
transporte aéreo doméstico ex-
plodiu no Brasil, ficando 17,65% 
acima do registrado no ano an-
terior. O aumento representou o 
melhor crescimento percentual 
desde 2005, segundo os dados da 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac). Só em dezembro passado 
o aumento foi de 37,7%, confir-
mando o desempenho expressivo 
do mercado brasileiro em todo o 
segundo semestre. Diante destes 
dados, não é de se estranhar que 
a mídia em aeroportos também 
tenha explodido. 

“Os aeroportos são o grande 
filé mignon da mídia, não só no 
Brasil como em todo o mundo, 
e os espaços são superdispu-
tados”, explica Pedro Barbas-
tefano, sócio-diretor da Meta 
29, presente há 18 anos neste 
mercado. Segundo o executivo, 
o fluxo de pessoas é crescente 
no mundo inteiro, mas no Brasil 
é ainda mais importante. “Isso 
porque o País tem o segundo 
maior parque de aeroportos, 
atrás apenas dos Estados Uni-
dos, e é o quinto maior em fluxo 
de passageiros”, acrescenta. 

Nos últimos dois anos, este 
fluxo cresceu 10% ao ano. Para 
Barbastefano, a perspectiva é 
extremamente positiva, se le-
vado em conta que o Brasil tem 
dimensões continentais e vive 
um período virtuoso na econo-
mia. “Cumbica (em São Paulo) 
foi construído em 1986 com 
capacidade para atender até 20 
milhões de usuários. Começou 
com apenas três milhões e hoje 
já supera a casa dos 22 milhões”, 
conta o executivo, acrescentan-
do que a aproximação da Copa 
e da Olimpíada torna urgente a 
ampliação dos aeroportos. 

O grande desafio das mídias 
OOH é capturar a atenção do 
consumidor. A forma como se faz 
isso é fundamental. A importân-
cia é tamanha que, para algumas 
marcas, segundo o diretor da 
Meta 29, os aeroportos são estra-
tégicos. “Empresas globais como 
Samsung, HSBC, Visa investem 
nessas mídias para estar junto 
ao público formador de opinião”, 
explica. Esse provavelmente 
é o motivo que impulsionou o 
crescimento da Meta 29, que nos 
últimos anos cresceu entre 15% 
e 20% ao ano. 

Em 2010, a empresa está in-
vestindo em “testeiras digitais”, 
com painéis formados por TVs 

Mídia aeroportuária decola
Crescimento explosivo do fluxo de passageiros atrai mais negócios para o segmento

Belo Horizonte), há 34 anos, per-
cebeu o potencial e investiu em 
painéis, inicialmente estáticos. 
Hoje mantém cobertura nacio-
nal em aeroportos e começa a 
investir também nas rodoviárias, 
estimando um fluxo de 380 mi-

no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos (SP), pelo período de 
um ano. “Com essa conquista da 
licitação, a Clear Channel retoma 
a atividade no mercado de mídia 
exterior de São Paulo”, comenta 
o gerente comercial da Clear 
Channel em São Paulo, Marco 
Muñoz, ao apontar que os painéis 
de Cumbica são o “marco zero” da 
mídia exterior na capital paulista. 

“Anunciantes com presença 
regional e global muitas vezes 
têm exigências de suas corpo-
rações em estar presentes nos 
aeroportos das principais cida-
des do mundo. Soma-se a isso, o 
fato de São Paulo ser considerada 
uma das maiores metrópoles do 
mundo para os negócios. Assim, 
temos um grande potencial de 
crescimento neste formato”, diz. 

De acordo com o executivo, 
essa conquista abre as portas 
para a empresa participar de lici-
tações futuras. A Clear Channel é 
uma das pioneiras do mobiliário 
urbano no País, onde opera nos 
mercados de Niterói, Curitiba e 
Rio de Janeiro. Também mantém 
operações em São Paulo e em 
algumas das principais praças 
do interior paulista.

lhões de pessoas por ano nestes 
terminais, como explica o diretor 
de filiais Aldo Braga Jr. Segundo 
ele, os passageiros nos aeropor-
tos ficam em média 40 minutos, 
enquanto na rodoviária esse 
tempo pode chegar a 1h22. 

Tudo isso vem assegurando 
à JChebly um crescimento de 
30% a 40% ao ano nos últimos 
quatro anos. “Em 2010, só no 
primeiro semestre tivemos um 
crescimento de 50% e devemos 
crescer até 70% no ano. Nossa 
previsão é continuar crescendo 
nesse ritmo pelos próximos 
quatro anos”, conta o diretor 
executivo Leonardo Chebly.

Retorno
Com dez anos de atuação no 

Brasil, a Clear Channel acaba de 
vencer licitação realizada pela 
Infraero para comercialização 
de cinco painéis publicitários 

de 46 polegadas, montando uma 
espécie de vídeo wall. Outro 
investimento importante foi a 
criação da revista 29 Horas, com 
tiragem de 50 mil exemplares.   

Expansão
Prevendo a evolução desse 

negócio, a Indoormidia, já em 
2001, começou a oferecer os 
terminais para a Infraero, que 
antes usava aparelhos de TV. 
O início foi tímido, só com al-
guns aparelhos em Congonhas 
(SP). Hoje, a empresa equipa 
12 aeroportos em todo o Brasil, 
sendo 49 monitores instalados 
em Congonhas. Ao todo, a In-
doormidia possui 291 pontos 
estrategicamente colocados 
nos check-ins, salas de embar-
que e desembarque, saguões e 
restaurantes dos aeroportos. 

“Sempre tivemos a convicção 
de que essa mídia não era apenas 
uma nova forma de TV. Mesmo 
sendo parecida com televisão, 
está mais próxima da web, pela 
rapidez e agilidade”, explica 
Ângelo de Sá Jr., diretor comer-
cial da Indoormidia. O trabalho 
em aeroportos garantiu uma 
especialização à empresa junto 
às classes A e B que lhe rendeu 
a expansão dos negócios para 
a rede de shoppings Iguatemi, 
espalhada pelo Brasil. Com isso, 
a Indoormidia vem registrando 
médias de crescimento anuais 
acima de 30%. 

O otimismo da Indoormidia 
é compartilhado por empresas 
que também atuam em diversos 
segmentos dentro do OOH, como 
a mineira JChebly, especializa-
da em mídia aeroportuária. A 
empresa, que começou a fazer 
algumas campanhas para a lo-
cadora de automóveis Localiza 
no aeroporto da Pampulha (em 

Painel no aeroporto de Congonhas: audiência crescente com aumento de passageiros
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