
Na semana passada, o prefeito
de São Paulo, Gilberto Kassab,
sancionou projeto de lei que es-
pana o mofo de um cenário fa-
miliar aos paulistanos. A propa-
ganda de rua volta a desfilar pe-
la Pauliceia em 2012. Para as em-
presas especializadas no setor,
a expectativa é de recomeço pe-
lo básico do básico. Estamos a
centenas de quilômetros de dis-
tância de discussões avançadas,
como a implementação de ba-
nheiros públicos e sistemas de
uso de bicicletas.

A previsão é de que o gover-
no solte edital que estabelecerá
as regras para licitação pública
até o final do ano. O projeto
abrange apenas os relógios de
poste e os abrigos e terminais
de ônibus. O número é limita-
do: até 1 mil relógios, e 7 mil
abrigos e terminais de ônibus
existentes, somados a 16 mil no-
vos. Outdoors e letreiros, que
sumiram com a Lei Cidade Lim-
pa em 2007, ficaram de fora.

Empresas do setor estão na
expectativa de recuperar um
mercado de publicidade que já
movimentou R$ 270 milhões,
segundo Júlio Albieri, da Pla-
marc. Há mais de 30 anos no
mercado, a Plamarc já foi res-
ponsável por boa parte das pla-
cas com nomes de rua da capi-
tal paulista. “Tivemos que nos
adaptar, tomas as providências
de praxe quando se está em cri-
se”, relembra Albieri. “Dispen-
sar pessoal, procurar trabalhar
em outras praças, fornecer ou-
tros produtos”.

Albieri, no entanto, não de-
monstra tanto entusiasmo.
“Acho estranho que São Paulo
só tenha posto esses dois obje-
tos em concorrência. Existem
muitos outros, como foi coloca-
do em outras cidades”, conta.
A empresa ganhou licitações
em Curitiba (postes de rua),
Florianópolis (postes e abrigos
de ônibus), e Rio de Janeiro
(postes e iluminadores).

Tudo limpo na Espanha
Um fato é certo: a retomada da
publicidade exterior não vai re-
sultar no carnaval do passado. E
nem precisa, como mostram ex-
periências internacionais bem-
sucedidas. É possível o equilí-
brio, um aspecto clean e alta-
mente moderno, como o abri-

go de ônibus da Cemusa, empre-
sa espanhola especializada no
setor e há 11 anos com escritó-
rio brasileiro. “O mobiliário ur-
bano é um prestador de serviço
que paga impostos e está ligado
à um plano diretor do gover-
no”, argumenta Paloma Gonza-
lez, diretora da ramificação bra-
sileira. A empresa já desenvol-
veu projetos para Rio de Janei-
ro, Brasília, Manaus e Curitiba.

Os contratos variam de cida-
de para cidade. Em geral, a em-
presa paga pelo direito de explo-
rar o mobiliário, e ainda fica res-
ponsável pela doação do mate-
rial e manutenção - o que é o
mais complicado, e demanda es-
tratégia e gastos mensais.

Será o bicicletário uma utopia?
Não falta histórico com núme-
ros gordos desse mercado que
simplesmente desapareceu em
São Paulo. A Publicrono, consor-
cidada com uma das maiores
empresas do mundo de mobiliá-
rio urbano, a JCDecaux, chegou
a faturar R$ 4 milhões por ano.

A empresa foi responsável
por mais de 300 relógios digi-
tais espalhados pela capital pau-
lista. A engenheira Ana Célia Ro-
driguez, diretora da Publicro-
nos, não esconde com pesar: o
destino é a sucata, pois a Prefei-
tura deixou a aparelhagem se
acabar desde que o contrato foi

encerrado, em 2009.
“O nosso tinha GPS. Hoje a

tecnologia é outra”, diz. En-
quanto não se tem certeza do
que estará no edital, ela afirma
que fica difícil prever custos.
Porém, eletricidade, por exem-
plo, é um ponto da equação
que não muda. “Gastávamos
R$ 89 por relógio mensalmen-
te”, relembra.

Um dos grandes benefícios
do mobiliário urbano é a econo-
mia que o governo pode fazer,
além da própria prestação de
serviços. É o caso dos banheiros
públicos, que sequer entraram
no projeto sancionado por Kas-
sab, e que poderiam ser extre-
mamente úteis na cidade-sede
da Copa do Mundo de 2014.

Outra experiência interessan-
te, e cada vez mais comuns na
Europa, são os bicicletários, usa-
dos pelos turistas e por morado-
res, e que, naturalmente, ameni-
zam o trânsito.Na França, por
exemplo, o aluguel de bicicletas
proporcionado pelas empresas
funcionam em forma de dobra-
dinha com a prefeitura, que se-
de os espaços. O sistema, po-
rém gerou discussões mais avan-
çadas no país, como a necessida-
de de criação de ciclovias. Ou-
tra questão abrange os pontos
do self-service - as pessoas alu-
gam a bicicleta em certos lo-
cais, e devolvem em outro. ■

Propaganda volta a São Paulo

Tudo pode virar
mídia, principalmente
se o tradicional não
está à disposição
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O brasileiro é mestre em
sacolejar os neurônios quando
o caminho mais fácil não está
disponível. Foi por essa trilha
que a Mídia em Foco, empresa
de mídia chamada “out of home”
(fora de casa) surgiu, antes da
lei Cidade Limpa. Mas, já pensava
em percursos diferentes para
a comunicação. A partir do
princípio de que tudo pode virar
mídia, a empresa planejou
ações inusitadas em locais como
academias de ginástica,
pedágios, provadores de lojas e
até nos cabides das lavanderias.
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Empresas do setor
estão na expectativa
de recuperar
um mercado que
já movimentou
R$ 270 milhões
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Empresas se movimentam para faturar
com o retorno de anúncios em relógios
e ponto de ônibus na maior cidade do país
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Nos dias de hoje, o consumidor quer cada vez mais agili-
dade no serviço de atendimento oferecido pelas empre-
sas com as quais se relaciona, seja para tirar uma dúvida,
fazer reclamação ou dar uma sugestão. Os fatores que po-
tencializaram esse imediatismo - destacando apenas al-
guns - são o acesso a produtos e serviços antes inacessí-
veis, o cotidiano repleto de tarefas e a falta de tempo. Pa-
ra atender a essa necessidade, as redes sociais parecem
que foram feitas sob medida. Em primeiro lugar, porque
atualmente nove em cada 10 internautas brasileiros fa-
zem parte de redes sociais como Facebook e Twitter - são
cerca de 40 milhões de pessoas contando sobre suas vidas
e trocando informações diariamente. Em segundo lugar,
porque a manifestação na rede social permite que o inter-
nauta dê início ao diálogo na hora e local em que bem en-
tender - será um monólogo, caso a empresa não retorne
rapidamente - , sem ter que esperar um segundo sequer.

Como em outros canais (e-mail e carta, por exemplo),
o serviço de atendimento ao consumidor oferecido via te-
lefone, muitas vezes, não tem a agilidade necessária para
a interação imediata exigida pelo consumidor, por isso,
ele recorre à rede social da qual faz parte. Na realização
do contato por telefone, é como se ele tivesse que se des-
conectar de sua navegação via desktop, notebook, smar-
tphone ou tablet, recorrendo ao telefone e explicando o
seu problema - muitas vezes, mais de uma vez - aguar-

dando assim, minutos
intermináveis para, só
então, ter sua dúvida es-
clarecida ou problema
resolvido. Um verdadei-
ro transtorno!

Nas redes sociais é di-
ferente: o consumidor,
além de fazer o comentá-
rio negativo ou positivo
na hora em que bem en-
tender, pode comparti-
lhar a sua opinião, con-
seguindo o apoio, conso-

lo e até o incentivo de seus seguidores. Há casos nos quais
o poder de disseminação de informações de um usuário
de rede social é enorme devido ao seu grande número de
seguidores. Sem contar as inúmeras possibilidades multi-
mídia como a postagem de vídeos, fotos e gravações em
áudio para ilustrar e enriquecer a manifestação.

Por outro lado, entedemos que as empresas ainda es-
tão se estruturando no atendimento a essa demanda que
é relativamente nova. O crescimento exponencial das re-
des sociais se deu nos últimos anos e converge com o
acesso da população aos computadores e à banda larga.
Mesmo assim, algumas empresas demonstram pioneiris-
mo ao contratar consultorias especializadas, implemen-
tar softwares de monitoramento e montar equipes espe-
cialmente dedicadas ao relacionamento com o consumi-
dor via redes sociais. Nesses casos, fica evidente que a
preocupação com o cliente e o cuidado com as suas mani-
festações são um elemento que está no DNA da empresa
e isso é o que promove a busca constante dessa organiza-
ção em preservar o relacionamento, zelar pela reputação
de sua marca e proporcionar uma boa experiência ao
cliente, seja qual for o canal de contato. ■

Redes sociais prestam
serviço ao consumidor
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Zé do Caixão, o rei dos mortos-vivos brasileiros, é uma das estrelas de três filmetes
para o WAP Wind, um esquisito ventilador sem hélice, produzido pela WAP, empresa
de lavadoras, aspiradores, varredoras e higienizadoras. Batizada deNãoAdianta
Explicar.ÉSimplesmenteDiferente, a campanha traz um incrédulo Zé do Caixão que,
coitado, volta e meia perde uma unha gigantesca (e nojentinha) por conta das malditas
hélices. Padre Quevedo e mãe Dinah também participam nos vídeos, que podem
ser vistos no youtube.com.br/blogdawap. Zé faz o seu melhor: é tosco e divertido.

Ohype,ochiqueeatendênciadodesign

TRÊSPERGUNTASA...
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SOMENTE HOJE
● Das 19h30 às 21h30, a Agência
Social promove o 1º Debate sobre
Marketing no Facebook, na Fnac
Pinheiros. Entre os palestrantes,
Juliana Lima, consultora de
marketing digital, e Felipe Spina,
autor do e-book “Facebook
Marketing. Entrada gratuita.

criatividade@brasileconomico.com.br

Comandado por Roberto Justus,
o Grupo Newcomm anunciou
novos tentáculos. A holding lança
a agência New Energy, que já
nasce com três contas da Procter
& Gamble: Wella Koleston, Dwony
e Pantene. A mudança mais
significativa, porém, tem a ver
com a Energy, que dá lugar à
VML@Y&R, fruto de uma parceria
com a VML americana, agência
digital full service que atende
clientes como Microsoft, ESPN,
Dell, Ford, Kellogg’s e LG.
Fernando Taralli assume a
presidência.

Qual será o seu maior desafio
dentro da agência?
A VML é um projeto que vem
sendo pensado há mais de
um ano. Com a chegada dela
vamos incorporar novos
produtos e serviços e ter acessos
às melhores práticas digitais.

O que muda nas contas
da Energy, que serão
absorvidas pela VML?
Continuaremos nos empenhando
para potencializar os
investimentos dos clientes com
o diferencial de que agregaremos
ao dia a dia novas ferramentas
digitais e intensificaremos
o intercâmbio com outros
mercados, como EUA e Europa,
onde a VML está presente.

Como será a relação entre
o escritório brasileiro e o
americano (já foi anunciada a
intenção de dobrar o staff do
escritório até o ano que vem)?
Vamos ter profissionais de
escritórios da VML de outros
países aqui conosco, assim como
já estamos enviando profissionais
da Energy para Kansas. O próprio
presidente da VML, o Matt
Anthony, que também é líder
global digital da Y&R, deve vir ao
país nas próximas semanas.

Uma das mais curiosas mexeu na
embalagem do pãozinho nosso
de cada dia. Para divulgar uma
academia, a Mídia em Foco
transformou o saco de papel
em peça publicitária.
Alguns dos principais clientes da
são Hypermarcas, Unilever, Nestlê,
Procter & Gamble e Kraft Foods.
“Trabalho segmentação de
público” diz André Bronstein,
sócio-diretor da Mídia em Foco.
“Tenho dispersão baixíssima e
consigo fazer algo que nem a TV
é capaz, pois ela atinge muita
gente que não é interessante para
o produto”. Segundo ele, as
empresas descobriram o potencial
do mercado. “Tivemos um
crescimento de 120% de 2009 para
2010”, garante. O faturamento do
ano passado foi de R$ 9 milhões.

O internauta dá
início ao diálogo na
hora e local em que
bem entender -
será um monólogo,
caso não retorne
rapidamente
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Presidente da VML@Y&R

ZÉ DO CAIXÃO NÃO TERÁ MAIS QUE ROER AS UNHAS MÁRCIO RIBEIRO
DA FONSECA
Professor de CRM na graduação
em Comunicação da ESPM - SP

“Vamos intensificar
o intercâmbiocom
outrosmercados”

A foto ao lado apresenta a famosa série de módulos Campo, da Ovo,
que integra o topo do hype e das tendências do design brasileiro. A loja
apresenta novidades de seus talentos nos dais 3, 4 e 5/11, durante o
Circuito Design Ok, que conta com 15 designer. Além da Ovo, André
Cruz Design & Ideias, Carbono, Espaço Useche, estudiobola, Estúdio
Tato, Llussá Marcenaria, Marcenaria São Paulo, Pedro Mendes e Nada
se Leva estarão com as portas abertas para as criações para 2012.

...FERNANDO TARALLI
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