
POR RENATA DE SALVI 

uando o profissional de mídia precisava estruturar o pla-n ejamento em mídias externas, ele geralmente seleciona
va as vias mais importantes da cidade, de acordo com o 
perfil da marca e de seu objetivo na campanha. Eram pla

nilhas e mais planilhas para tomar uma decisão. Os dias dessa estra
tégia elaborada sem tantas informações estão contados. Pelo menos 
é o que a Central de Outdoor garante assim que o software Atlas Geo, 
capaz de mostrar as especificidades de cada placa em cada cidade 
do país, estiver finalizado. 
A novidade foi anunciada de forma antecipada em um evento realizado 
pela ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes), no fim de novem
bro. Sócio-diretor da Quiosque Net, Valter Calegari é o responsável pelo 
desenvolvimento técnico do sistema. No software, existem as telas com 
a geolocalização exata de cada outdoor. Ele explica que a captação das 
imagens no mapa, onde é possível enxergar cada tela, é feita em 360°. 

Cada imagem foi fotografada por, no míni
mo, seis satélites. "Às vezes, aparece para o 
profissional de mídia que a mídia exterior 
está na avenida 23 de Maio. Mas, na verda
de, ela está em uma travessa próxima a essa 
via. Com as novas informações, sabe-se exa
tamente onde está a tela." 
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Com isso, é possível afixar a mensagem publi
citária a 500 metros de shoppings centers nas 
cidades paulistas de Santo André, São Bernar
do, Diadema e Mauá, por exemplo. E saber exa
tamente onde é viável e eficaz inserir a marca. 
Além de conseguir acessar cada município, 
estão incluídos dados de cada região, como os 
números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística), as informações sazonais -
quando as telas estão lá e se são retiradas - e 
os dados gerais como a previsão de pedestres 
e motoristas que transitam no local ou se a via 
é mais acessada para quem sai de casa para ir 
ao trabalho ou vice-versa. "Se é um anúncio de 
bebidas, a companhia não quer se comunicar 
com as pessoas às 7h da manhã, prefere falar 
em outra ocasião" diz Calegari. 
O próximo passo é um projeto ambicioso. 
Com o uso do GPS, o novo sistema vai mapear 
os caminhos feitos pelas pessoas durante um 
tempo determinado. Atualmente, são respon
didos questionários sobre as ruas e avenidas 
pelas quais cada entrevistado passou. O que 
ninguém consegue lembrar com exatidão. 
Desenvolvido junto ao Instituto de Matemáti
ca e Estatística da USP (Universidade de São 
Paulo), o aparelho tem o objetivo de registrar 
a cada 15 segundos os passos dos consumido
res. "É uma oportunidade de identificar quem 

foi realmente impactado pela mensagem" explica Calegari. Dessa for
ma, a antiga reclamação de que não é possível mensurar resultados na 
mídia externa ficará apenas no passado. 
Angelo Frazão, consultor de marketing e comunicação e superinten
dente de captação, recursos e marketing da AACD (Associação de As
sistência à Criança Deficiente), diz que dentro de alguns dias o novo 
software será avaliado pelo Comitê de Mídia da ABA. Apesar de terem 
dado uma previsão do funcionamento do sistema durante o evento, a 
Central de Outdoor ainda não tem uma data precisa, nem revela os in
vestimentos na plataforma. A princípio, seu uso será livre. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 729, p. 28-29, dez. 2011.




