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Várias cidades brasileiras criaram, ou 
estão criando, regras para a utiliza

ção e veiculação de publicidade exterior. 
Para evitar os mesmos transtornos cau
sados pela extinção de tal publicidade 
em São Paulo, com a entrada em vigor 
da chamada Lei Cidade Limpa em 2007 
— mas que começa a retomar a ativida
de (veja mais à pág. 6) —, a Federação 
Nacional da Publicidade Exterior (Fenapex) acompanha os processos pelo 
Brasil e faz sugestões para que as em
presas do setor não sejam prejudicadas. 

"Temos nos dedicado a intensificar o 
contato com as prefeituras, áreas técni
cas do poder público e câmaras legisla
tivas, por meio dos sindicatos regionais, 
no sentido de dar todo o suporte para o 
esclarecimento sobre o funcionamento 
da atividade, sua importância na gera
ção de negócios e empregos para as ci
dades" afirma Luiz Fernando Rodova
lho, presidente da Fenapex. 

Nesse trabalho, um dos pontos funda
mentais é a participação na elaboração 
de projetos técnicos que contemplem as 

necessidades e diretrizes das cidades, res
peitando o plano diretor de cada uma de
las, suas características, restrições etc. "O 
importante em todos os casos é citar que 
o poder público percebeu que extinguir a 
atividade, como aconteceu em São Pau
lo, não é o caminho correto. Ela contribui 
muito para o crescimento dos municípios 
e pode ser normatizada e fiscalizada efe
tivamente, até com o nosso apoio, convi
vendo pacificamente com todas as demais 
formas de divulgação que existem" comen
ta o presidente da Fenapex. 

A publicidade exterior já foi ou está 
sendo neste momento normatizada em 
dezenas de cidades, como Foz do Iguaçu 
(PR), Ribeirão Preto (SP), Londrina (PR), 
São Bernardo do Campo (SP), São Cae
tano do Sul (SP), entre outras. "A maio
ria delas tem um determinado porte e a 
atividade de publicidade exterior já é de
terminante e essencial para manter o seu 
crescimento, o que exige nosso trabalho 
para ajudar na normalização" diz Rodo
valho. É praticamente um trabalho diá
rio, no qual os sindicatos m a n t ê m con
tato com prefeitos e vereadores. A Fena
pex não tem como precisar exatamente 
quantas cidades já decidiram por esse 
processo. "São muitas e cada vez mais 
estamos presentes nesse processo. Ca-» 
da sindicato tem a autonomia necessá
ria para tomar as medidas de apoio às 
prefeituras, no que julgar necessár io" 
explica Rodovalho. 

Na avaliação da Associação Brasileira 
de Mídia Digital Out of Home (ABDOH), 
as regras que vêm sendo definidas nas 
diversas cidades são positivas. "Para um 
mercado se desenvolver, precisa de re
gras claras que sejam definidas por um 
longo prazo. Com certeza, isso atrai boas 
empresas para o segmento" afirma Ange
lo de Sá Jr., presidente da entidade. En
tretanto, ele chama a a tenção para o fa
to de que há erros sendo cometidos nas 
definições de normas para o setor, pela 
falta de envolvimento de um profissio
nal da área. "A ABDOH está pronta para 
colaborar com essas cidades caso seja 
necessário. Gostar íamos de contribuir 
com as prefeituras" diz Sá Jr. 

Um dos munic íp ios que regulariza
ram recentemente o setor foi São Ber
nardo do Campo, na Grande São Pau- 3 
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lo. A medida foi definida no final de ju 
lho, em processo que contou com a par
ticipação do Sindicato das Empresas de 
Publicidade Exterior de São Paulo (Se-
pex-SP). A lei local padroniza o uso dos 
chamados engenhos publicitários, co
mo painéis, outdoors e outros tipos de 
mídia exterior no município. 

O acordo deve possibilitar a regula
mentação da lei aprovada em dezembro 
de 2012, prevendo a instalação de chips 
nos outdoors e painéis, o que facilitará 
e agilizará a fiscalização. Nesses chips, 
constarão dados como o tipo de equi
pamento, nome da empresa responsá
vel, tamanho e outras informações. Os 
fiscais da prefeitura se rão equipados 
com smartphones para fazer a verifi
cação. "Os chips e os aparelhos serão 
fornecidos pela entidade à prefeitura" 
destaca o presidente da Fenapex. 

Nem todas as cidades, entretanto, es
tão criando regras mais amenas do que 
a regu lamentação paulistana. Em Flo
rianópolis (SC), por exemplo, o projeto 
apresentado pelo prefeito Cesar Souza 
Junior, que está na Câmara dos Vere
adores, é praticamente idênt ico ao de 
São Paulo, até mesmo o nome (Cidade 
Limpa). O texto prevê a p ro ib ição de 
outdoors e de todo tipo de publicidade 
nas ruas da capital catarinense. 
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Checking eletrônico em tempo real 
AFederação Nacional da Publicida

de Exterior (Fenapex) está em fase 
final de desenvolvimento de seu siste
ma de checking eletrônico, em tempo 
real, de veiculação de campanhas pu
blicitárias na mídia exterior. Por meio 
dele, as empresas exibidoras e de che
cking recebem, via internet, a progra
mação de veiculação que deve ser exe
cutada nos diversos pontos de publici
dade exterior. Usando um rastreador, o 
coordenador recebe um aviso quando 
a equipe de colagem entra em um raio 
de 350 metros da peça onde será ins
talada a publicidade. Assim, ele pode 
acompanhar remotamente a instala
ção do anúncio . 

Finalizada a instalação, o coordena
dor vai ao local e fotografa a peça com 
um smartphone. A imagem é enviada 
para um data-center protegido, onde se 
integra a uma série de dados comple
mentares do local contratado, geran
do um relatór io de checking e evitan
do manipulação nas fotografias. Com o 
procedimento finalizado, o cliente pode 
visualizar diretamente de seu compu
tador a peça instalada no local correto. 

O projeto já foi apresentado às agên
cias de publicidade, à Secretaria de Co
municação Social da Presidência da Re
pública (Secom) e aos sindicatos regio
nais, sendo que estes ú l t imos recebe
ram o smartphone para testes em suas 
regiões. O próximo passo será colocar o 
sistema à disposição das empresas afi
liadas, para treinamento. 

O presidente da Fenapex, Luiz Fernan
do Rodovalho, garante que o trabalho de 
agências e exibidores será facilitado com 
o sistema. Além disso, os anunciantes te
rão dados sobre as peças veiculadas por 
todo o Brasil. "O sistema visa auxiliar o 
planejamento e controle das campanhas 
e combater eventuais fraudes" explica. 
Segundo o dirigente, a receptividade en
tre os profissionais tem sido muito boa. 
"Planejar uma campanha nacional em 
peças de mídia exterior gera muitas va
riáveis. Com o sistema, elas serão mais 
fáceis de controlar" explica. 

Leonardo Austral, sóc io-d i re tor da 
FiskaNew, que atua no setor de che
cking desde 1999, acredita que o pro
jeto em desenvolvimento pela Fenapex 
é interessante para o planejamento do 
míd ia e do anunciante para determi
nar local de veiculação de acordo com 
o fluxo, mas não para o controle da exi
bição. "Muitos veículos já efetuam seu 
p r ó p r i o checking, mas nem todos os 
anunciantes aceitam" aponta. 

Para o executivo, o controle efetivo 
deve ocorrer t a m b é m após a instalação, 
para verificar ocorrências como peça da
nificada, pichada, roubada, apagada e 
não colada. O trabalho da FiskaNew, por 
exemplo, é feito com a presença de um 
fiscal para registrar a veiculação, apre
sentando fotos com data e horár io , no 
caso de mídia exterior. 

Questão de confiança 
Os profissionais de mídia confirmam 

ter conhecimento do projeto da Fena
pex. Aline Moda, diretora-geral de mí
dia da JWT, considera o sistema, pelo 
menos por sua proposta conceituai, útil 

no trabalho de verificação de ocupação 
dos painéis e na possibilidade de che
cagem online. "A iniciativa pode facili
tar e agilizar a checagem, a lém de au
mentar a confiança na entrega e segu
rança da veiculação" avalia. 

A diretora de mídia da Salles Chemis-
tri , Silvia Tajiki, aguarda com expectativa 
a disponibilização do sistema. "Nas cam
panhas autorizadas para o meio temos 
um trabalho adicional: cobrar a compro
vação da veiculação. O checking eletrôni
co em tempo real dará maior segurança 
de que o planejamento foi veiculado na 
íntegra, tanto nos locais como no perí
odo programado" justifica. 

Gustavo Gaion, vice-presidente de 
mídia da Y&R, conheceu o sistema em 

uma apresentação e acredita que o mer
cado todo vai recebê-lo de forma bas
tante receptiva. "Vejo com bons olhos o 
sistema da Fenapex, por ser mais demo
crático do que o que existe hoje" alega. 
Entretanto, como há forte cobrança dos 
clientes por um método mais confiável 
e há certa demora do projeto da Fena
pex, o Grupo NewComm decidiu inves
tir no desenvolvimento de uma alterna
tiva (veja texto nesta página). 

Tradicionalmente, o checking é fei
to por cada exibidor, da mesma forma 
que há 15 ou 20 anos. Depois da mensa
gem aplicada à peça de publicidade ex
terior, uma fotografia é compilada com 
as demais imagens da campanha. Esse 
processo pode demorar muito até che

gar à agência e, depois, ao anunciante, 
pois a veiculação normalmente é quin
zenal. Assim, o cliente pode receber o 
checking depois de quase um mês . A 
lentidão do processo gera atraso nos pa
gamentos devido à demora do envio dos 
comprovantes de verificação fotográfica 
pelas exibidoras. 

Gaion avalia que o sistema em uso 
não é confiável: "O checking é feito pelo 
próprio exibidor e não por um terceiro. 
Dá até para perceber que algumas fotos 
foram manipuladas. Isso já aconteceu 
algumas vezes" reclama. "Se o projeto 
da Fenapex funcionar como um siste
ma independente do setor de comer
cialização, será benéfico para o setor" 
acredita Aline da JWT. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia out of home, São Paulo, p. 12-15, 23 set. 2013.




