
Amídia digital out of home (DOOH) deu 
um susto no mercado quando apre

sentou crescimento de apenas 1,8% nos 
primeiros cinco meses do ano, segundo 
o Projeto Inter-Meios. Com a entrada 
dos números de junho, no entanto, o ce
nário ficou menos carregado. O segmen
to conseguiu fechar o primeiro semestre 
de 2013 com crescimento de 5,1% em re
lação ao mesmo período do ano anterior. 
Não é um mau resultado, mas está lon
ge de ser compatível com o aumento de 
32,2% que obteve no mesmo período do 
ano passado e até com os 12,9% que cres
ceu no primeiro semestre de 2011. 

Quem trabalha no ramo, no entanto, 
não se mostra nem espantado nem pessi
mista. É consenso que o mercado, de for
ma geral, não está muito aquecido e que o 
segundo semestre deve chegar com mais 
força, já que além da sazonalidade favo
rável ainda temos a maior proximidade 
da Copa do Mundo de 2014, que deve co
meçar e ter efeito sobre os investimentos 
ainda neste ano. 

"O DOOH está no contexto de toda mí
dia e deve crescer entre 5% e 6% em 2013" 
acredita Angelo Sá Jr., presidente da Asso

ciação Brasileira de Mídia Digital Out of 
Home (ABDOH). "Certamente o segun
do semestre será mais forte que o primei
ro, mas sabemos que o mercado em ge
ral está num momento difícil. No ano que 
vem, tudo deve estar melhor" acredita. 

Marcos Amazonas, CEO da Band 
Outernet, holding do Grupo Bandeiran

tes de Comunicação, também acredita no 
fortalecimento dos investimentos no se
gundo semestre. Para ele, o DOOH é uma 
mídia complementar que reforça e am
plia o impacto de uma campanha e ain
da funciona como alternativa para anun
ciantes que se afastaram da TV por causa 
da redução nas verbas. "Temos muito es-

paço para crescer porque as pessoas con
somem principalmente fora de casa e, só 
em transporte público, devemos ter algo 
em torno de 20 mi l telas" estima. "É uma 
audiência muito grande que faz com que 
o custo por mi l seja baixo e possa trazer 
de volta à mente do consumidor algumas 
marcas que estão retraídas" completa. 

Outro fator positivo para o mercado de 
DOOH é que o segmento passou por um 
processo de consolidação e profissiona
lização nos últimos anos. "Agora temos 
empresas sérias que prestam serviços em 
grandes grupos e outras empresas mais 
tradicionais que não pertencem a gru
pos, mas se profissionalizaram" apon
ta Amazonas. 

Arrumando a casa 
A observação do CEO da Band Outer

net faz todo o sentido quando observa
mos diversas empresas que passaram re
centemente por algum tipo de reformula
ção. A própria Outernet é uma delas. No 
primeiro semestre, a empresa trabalhou 
internamente na alteração da sua estru
tura comercial. "Tínhamos equipes co
merciais diferentes e agora fizemos uma 
readequação para que a mesma equipe 
possa vender todos os conteúdos" conta 
Amazonas. Com essas mudanças, o resul
tado foi praticamente o mesmo alcança
do no ano passado. Agora, entre julho e 
dezembro, a expectativa é de que a Band 
Outernet cresça de 15% a 20%. 

Outra que investiu nessa parada estra
tégica para arrumar a casa foi a Atmo, an
tiga Subway Link, que tem monitores nas 
redes Walmart, Big, Universidade Anhan-
guera, Estapar e Livraria Saraiva, entre 
outras. "O ano passado foi de muitas mu
danças e aquisições para nós" afirma Ar
nold Correia, sócio-fundador da empre
sa. Para consolidar tantas mudanças, a 
empresa lançou a marca Atmo, em mar
ço deste ano, e incrementou a equipe. 

O primeiro semestre de 2013 foi mui
to bom para a Atmo, que apresentou 40% 
de crescimento em vendas em relação ao 
mesmo período do ano anterior. "O nú
mero é excelente, mas precisamos lem
brar que em 2012, com toda a reformu
lação que fizemos, tivemos um ano re
traído e crescemos apenas 8%" esclare
ce Correia. Para 2013, a expectativa é de 
crescer 20% em relação ao mesmo perí
odo do ano passado. 

Correia também acredita numa reto
mada dos investimentos a partir do segun
do semestre. "Tenho certeza de que o ce
nário vai mudar e espero um crescimento 
geral de 10% a 15% em DOOH este ano." 

Claudia Monteiro, diretora da Farol Mí
dia Digital, que desde o final de 2012 co
mercializa publicidade em monitores de 
sete polegadas instalados em 600 táxis do 
Rio de Janeiro, concorda que o primeiro 
semestre foi de fato aquém do que se es
perava, não apenas para DOOH, mas pa
ra mídia exterior de forma geral. 
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Da mesma forma que Correia, da At-
mo, também para ela o resultado do pri
meiro semestre gera uma alta expectativa 
para o semestre seguinte. "Projetos com 
tema Copa do Mundo já estão programa
dos para o último trimestre do ano, que 
deve ser bem aquecido" aposta. 

Fernando Fuzaro, do marketing publi
citário da Via TV Mídia, que disponibili
za conteúdo da TV Globo em meios de 
transportes coletivos do Brasil, é mais um 
otimista. "Nas grandes cidades, acredito 
que o setor avançará significativamente 
com a chegada dos eventos esportivos" 
afirma. "Esse crescimento não ficará res
trito ao eixo Rio-São Paulo, deverá se ex
pandir para outras capitais como Floria
nópolis, Porto Alegre, Salvador, Belo Ho
rizonte e Fortaleza." 

A Cereja Digital não cita números, mas 
Luizane Schuh, diretora comercial, afir
ma que, no primeiro semestre, a empre
sa foi muito bem e superou as metas de 
crescimento que tinha para o período. 
"Aumentamos os investimentos na área 
de tecnologia e apostamos fortemente 
na integração das mídias. As perspec
tivas para 2013 são excelentes" afirma. 
Na sua visão, a mídia como um todo es
tá mudando, tanto sob o ponto de vista 
das agências quanto das expectativas dos 
anunciantes. "O DOOH tem sido cada vez 
mais requisitado. Prova disso é quantida
de de propostas que geramos e o aumen
to da verba para esse segmento" explica. 

Inovação e criatividade 
Outra aposta para o crescimento do 

DOOH é investir em inovação e criati
vidade. "Vemos esse mercado com en
tusiasmo, mas ele demanda inovação e 
criatividade" analisa Eduardo Alvaren
ga, superintendente da Elemidia, para 
quem projetos feitos sob medida levam 
vantagem. Um exemplo é o que a empre
sa desenvolveu nos elevadores de edifí
cios comerciais da capital paulista. "Com 
conteúdo de Veja São Paulo, os monitores 
indicavam os melhores e mais próximos 
bares da região" conta. "É um conteúdo 
absolutamente sincronizado oferecido 
por uma marca." 

A Elemidia também investiu na ar
rumação da casa, passando a oferecer 
venda por audiência, e não apenas por 
monitores, como fazia até então. "Ho
je, é possível anunciar em toda a nossa 
base. Somos um veículo de massa que 
atinge 20 milhões de pessoas por sema
na" explica Alvarenga. O plano é aumen
tar em pelo menos 20% a base de moni
tores, especialmente no Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

O diretor de DOOH do Terra, Lucio 
Schneider, aponta que esse mercado está 
sempre em movimento e o próximo pas
so será voltado para a tecnologia e sua in
teração com a audiência. "Na Europa e 
Ásia, onde o setor é mais evoluído, as in
tegrações de mobile com DOOH são mais 
comuns. Isso faz muito sentido já que as 
pessoas ficam cada vez mais tempo fo
ra de casa e, ao mesmo tempo, mais co
nectadas." Ele cita como exemplo ações 
que integram realidade aumentada, Fa-
cebook, Instagram, Twitter e, em alguns 
casos, aplicativos desenvolvidos especi
ficamente para as campanhas. 

Investir em projetos inovadores tam
bém é o foco da BusTV, que tem quase 
cinco m i l telas espalhadas por ônibus 
da Grande São Paulo, Guarulhos, Rio 
de Janeiro e cidades da Baixada Flu

minense, Niterói, Salvador, Porto Ale
gre, Curitiba, Recife, Brasília, Fortale
za, Goiânia e São Luís, além de Campi
nas e Sorocaba (SP). "Temos apostado 
em fugir do modelo convencional de 
publicidade", garante o sócio-diretor, 
João Pedro Neto. 

A empresa tem feito muitos trabalhos 
como produtora, criando programas sob 
medida. "Trabalhamos conteúdo patro
cinado e proposta de conteúdo educativo 
para determinado cliente, por exemplo, 
evitando comercial de 15 ou 30 segundos 
e investindo em novos formatos" con
ta Neto. Para a BusTV, o resultado des
te ano atípico deve ser positivo porque, 
embora alguns clientes multinacionais 
tenham reduzido as verbas, houve mais 
investimento do setor público. "Consi
derando o mix de verbas públicas e pri
vadas, não podemos dizer que tem sido 
um ano ruim" reconhece Neto. 

ce ser inovação. Ações feitas sob medida 
e a busca de canais mais relevantes são 
as principais responsáveis pelos resulta
dos da Mídia em Foco, assegura o sócio-
-fundador André Bronstein. "Buscamos 
trazer novidades e nos preparamos para 
os grandes eventos, desde a vinda do Pa
pa até Copa e Olimpíada" afirma. 

Um exemplo é a ação de divulgação do 
modelo Fusion, da Ford, no estacionamen
to em torno do Aeroporto Internacional 
de Cumbica, em Guarulhos, na Grande 
São Paulo. Os potenciais clientes são se
lecionados no momento em que entram 
no estacionamento e convidados a fazer 
um test-drive até o portão de entrada do 
aeroporto, um trajeto de cinco quilôme
tros. "Precisamos pensar em ações que 
envolvam mídia e ativação, porque OOH 
permite essa sinergia" afirma Bronstein. 

Rafael Cordeiro, sócio-fundador da Enox, 
concorda. "O formato ficou de lado, o que 
vendemos é a possibilidade de engajar o 

público no bar, na academia, no salão de 
beleza. A grande inovação é transformar 
locais da rotina em plataformas de mídia." 
Como exemplo, cita a ação desenvolvida pa
ra a Fiat em 50 bares espalhados pelo País, 
que tocava a música "Vem pra rua" a cada 
40 minutos e oferecia a letra nos guardana
pos para quem quisesse cantar junto. Para 
a Enox, o primeiro semestre foi positivo e a 
empresa deve bater a meta de crescer 30% 
em 2013. "O segundo semestre certamente 
vai ser melhor, a indústria deve voltar a in
vestir de forma mais pesada" prevê Cordeiro. 

Especializada na comercialização de no
vas mídias, ações promocionais e espaços 
publicitários, a Mídia em Foco está conse
guindo um desempenho melhor do que o 
esperado — tanto que, em agosto, já atingiu 
a meta de faturamento estipulada para o ano 
todo. "Crescemos 10% em relação a 2012" 
informa Bronstein. A previsão, ele confes
sa, era bem conservadora em função do ce
nário nacional e internacional, mas agora a 
expectativa é de terminar 2013 com fatura
mento 50% ou 60% acima do ano anterior. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia out of home, São Paulo, p. 21-22, 23 set. 2013.




