
Se a comunicação fosse matemática, 
a mídia exterior seria o máximo de

nominador comum. "Ela impõe o exer
cício extremo da síntese para o criativo, 
tanto visual quanto conceitualmente" ex
plica Alexandre Gama, CEO da Neoga-
ma/BBH e World Chief Creative Officer 
da rede BBH. O grande desafio de criar 
para essa mídia é que quem não tem o 
poder da síntese, ou não o entende, não 
vai dominar sua linguagem criativa. "Por 
outro lado, para quem sabe desse assun
to, a mídia exterior é só vantagem" afir
ma Gama. 

Faz sentido, não? Afinal, out of home 
é um meio de alto impacto, que dialoga 
com o ambiente e com as pessoas — lite
ral e fisicamente. "Ele permite que o cria
tivo pense muito visualmente e exercite 
o poder de argumentar para convencer 
em curto espaço de tempo" complemen
ta Gama, que teve diversas peças premia
das, entre elas outdoors e cartazes para 
Audi, Johnnie Walker e T IM. 

A opinião de Roberto Fernandez, dire-
tor-geral de criação da Ogilvy & Mather, 
premiada com Ouro em Cannes por "Fãs 
imortais" (criado para o Sport Club do 
Recife) não é muito diferente. Para ele, 
a mídia exterior sempre foi o teste final 
para saber se uma campanha funciona. 
"No filme você tem tempo para contar 
uma história, no anúnc io você tem es
paço, mas quando vai para outdoor ou 
billboard, tem uma quantidade mínima 
de palavras para expressar uma ideia de 
forma rápida, porque as pessoas estão se 
movimentando." 

O outdoor exige leitura fácil, porque 
normalmente a pessoa que o vê está em 
trânsito. "A mensagem precisa ser sucin
ta em texto ou imagem. Não dá para ser 
muito complexo" complementa Guilher
me lahara, diretor executivo de criação 
da Leo Burnett, que t ambém levou Ouro 
com "Meu sangue é rubro-negro" para 
Esporte Clube Vitória e Hemoba (Hemo-
centro da Bahia). Criar para mídia exte
rior, na sua definição, é pensar em uma 
mensagem que possa ser transmitida de 
maneira rápida, com muita possibilidade 

de segmentação. "Dá para segmentar por 
vias ou pelos meios eletrônicos, que são 
mais segmentados ainda" explica. 

É fato que, quando se fala em criar pa
ra mídia exterior, o formato mais lembra
do ainda é o outdoor, pelo menos no pri
meiro momento. Além dele, no entanto, 
existe uma infinidade de possibilidades 
cada vez mais exploradas por criativos 
do mundo todo, sem contar a evolução 
tecnológica, permitindo dar vida a gran
des ideias que, há alguns anos, não sai
riam do papel. 

"Acho que a mídia exterior acaba apro
veitando mais essa tecnologia, quase 
sempre somada à mídia digital" avalia 
Marcos Medeiros, diretor de criação da 
AlmapBBDO. A agência t ambém foi pre
miada com Ouro na ú l t ima ed ição do 
Festival de Cannes nesta categoria, com 
a série "Cachorro 1" "Cachorro 2" e Ca
chorro 3" criada para Pedigree. 

Foco total em OOH 
A criação para mídia exterior passa ne

cessariamente pela interação, acredita Mar
co Antônio Maps, sócio-diretor da OOH 
Plus, agência exclusivamente de mídia out 
of home que atende Coca-Cola há 17 anos. 
"Se não gerar interação, a peça não vai se 
destacar" garante. Como exemplo, cita a ins
talação de uma vending machine em um 
abrigo de ônibus perto de várias escolas no 
Rio de Janeiro, que oferecia brindes — des
de latinhas de Coca-Cola até um iPod. "Pre
cisamos nos conectar com essa garotada e 
a interação é o melhor caminho" aponta. 

Para ele, hoje o maior desafio da cria
ção para OOH é entender as legislações 
municipais. "Elas são confusas e perde
mos muito tempo nessa negociação com 
as prefeituras" afirma. "Se tivéssemos uma 
legislação clara como existe em São Pau
lo seria mais simples, mesmo com mui
tas restrições." 

Com ou sem limitações, exemplos de 
inovação e ativação em OOH não faltam. 
O Grand Prix de Cannes 2013 na catego
ria, "Smart Ideas for Smart Cities" (da Ogil
vy Paris para a IBM), era composto por pe
ças que ajudavam a mobilidade urbana, co
mo rampas, bancos e pequenas coberturas 
contra sol e chuva. 

Para Jahara, da Leo Burnett, essa capa
cidade de inovação e ativação da mídia ex
terior vai ainda mais longe. "As manifesta
ções que ocorreram no Brasil são totalmen
te out of home. Pense em todos os cartazes 
de manifestantes que levavam o slogan da 
Fiat sobre Copa do Mundo, o #vemprarua. 
Eles se apropriaram dele e o usaram de ou
tra forma. Isso demonstra a força da publi
cidade, que está na boca das pessoas do jei
to que elas querem usar. Essa é a maior r i 
queza da criação" comenta. 

Veja a seguir exemplos de usos criativos 
(alguns premiados) e mídia out of home. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia out of home, São Paulo, p. 28-29, 23 set. 2013.




