
0panorama de negócios desenhado 
pelos empresários e executivos que 

comercializam espaços publicitários 
em trens e metrôs evidencia que esses 
canais de comunicação têm ocupado 
maior relevância estratégica no plano 
de mídia dos anunciantes em várias 
cidades. Os principais indicadores f i 
nanceiros deixam claro que a robustez 
do incremento dos negócios verifica
da nos dois últimos anos tende a per
manecer, acredita Júlio Marques, que 
recentemente assumiu a diretoria co
mercial da Supervia, empresa que ope
ra o serviço de trens urbanos na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. "Entre 
2010 e 2013 tivemos aumento de 180% 
no faturamento em mídia e terminare-

mos este ano com números recordes. 
As perspectivas para 2014 são extrema
mente animadoras" projeta o executivo. 

Entre os fatores que estão contribuin
do para a performance positiva da com
panhia, ele menciona principalmente a 
transformação pela qual a concessioná
ria está passando, que engloba pontos 
como a renovação da frota e a melhoria 
da infraestrutura e da qualidade do ser
viço. Em 2012, entraram em operação 
30 novos trens, que acrescentaram 290 
mi l novos lugares para os passageiros. 
Além disso, parte dos R$ 2,4 bilhões a 
serem investido no sistema ferroviário 
fluminense será usada na aquisição de 
outros 60 trens, que deverão entrar em 
circulação em 2014. 

Foi antecipada ainda a compra de 
mais 20 novos comboios, cujo início da 
operação estava previsto para o perío
do entre 2016 e 2020, mas que já come
çarão a circular em fevereiro de 2014. 
"Essa busca pela excelência operacio
nal pode ser notada não só pelos 560 
mil passageiros que transportamos dia
riamente — pertencentes às classes so
ciais que mais crescem economicamen
te —, como também pelos anuncian
tes" aponta. 

As manifestações de protesto con-
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tra a qualidade do serviço de transpor
te público não prejudicaram o nível de 
atividade da empresa, garante o execu
tivo da Supervia, ao assegurar que não 
houve perda de anunciantes. A parce
ria foi inclusive fortalecida em função 
da Jornada Mundial da Juventude (re
alizada em ju lho) . Entre as empresas 
que mais recorrem aos espaços ofereci
dos pela Supervia estão Unilever, Gru
po Petrópolis, Light, T I M e O Boticá
rio. A empresa também tem apostado 
nos anunciantes de porte médio, pre
sentes nos bairros e cidades por onde 
passa a ferrovia. 

Para atrair mais anunciantes, a Su
pervia investe em pesquisas sobre os di
ferentes públicos que podem ser atin
gidos, com mapeamento do número de 
passageiros transportados, perfil, clas
se social, hábitos de consumo, origem/ 
destino, horários e razões da utilização 
dos trens, entre outros dados. "A partir 
desse levantamento, é possível forma
tar soluções para aprimorar o atendi
mento aos clientes, que somam mais 
de 300 milhões de deslocamentos por 
ano", assinala Marques. O desenvolvi
mento dessas métricas será decisivo pa
ra o crescimento previsto para os próxi
mos anos, quando o Rio de Janeiro re
ceberá grandes eventos, como a Copa 
do Mundo e a Olimpíada. 

Marques ressalta que, frequentemen
te, são desenhados pacotes comerciais 
para atender a demandas específicas, 
como o Carnaval da Central, Trem do 
Samba, Arraiá da Central, Show do Cor
dão do Bola Preta, Natal Iluminado no 
Complexo do Alemão, entre outras in i 
ciativas que objetivam cobrir públicos 
diversos por meio da música. "Além dis
so, trabalhamos com mídias de alto im
pacto, tais como naming rights, envelo-
pamento de trens, mídia eletrônica com 
conteúdo da Rede Globo" enumera. 

Ainda no Rio de Janeiro, a DMS Mídia 
Urbana, empresa de mídia out of home 
que, após um ano de soft opening, de
verá lançar oficialmente sua operação 
nas próximas semanas, pretende fatu
rar no primeiro ano de atividade algo 
em torno de R$ 30 bilhões. Boa parte 
desses ganhos deverá vir da receita a 
ser obtida com o metrô carioca, cuja 
comercialização dos espaços publicitá
rios passou a ser gerida pela DMS, dos 
sócios e irmãos Fábio Simões e Daniel 
Mattos Simões. O contrato tem valida
de de 20 anos. 

Inicialmente, serão investidos R$ 10 
milhões para instalar 2,5 mi l monito
res digitais de TV. Outros aportes estão 
sendo planejados para modernização 
do mobiliário do metrô carioca. Desde 
o início de agosto, o sistema começou a 
ter todos os espaços publicitários inter
nos das estações renovados, com base 
em exemplos de metrôs de outras par
tes do mundo. L'Oréal, Coca-Cola, TIM, 
Supermercados Guanabara, Sebrae, 
Itaipava, Antarctica e Net estão entre os 
anunciantes que mais recorrem a essa 
mídia. O alcance das ações veiculadas 
nesses espaços somam, aproximada-

mente, 45 milhões de impactos/mês, 
nos cálculos de Daniel Simões. 

A empresa faz parte do consórcio 
Modern Mídia Aeroportuária, que tem 
ainda como sócios Grupo Bandeiran
tes, Ativa e Grupo Kallas. A Modern vai 
gerenciar os espaços publicitários do 
Aeroporto Internacional de Guarulhos 
[veja mais àpág. 19). Além disso, fica
rá sob a responsabilidade do consór
cio instalar os equipamentos de tec-

"O NEGÓCIO CRESCE NAS CIDADES 
EM QUE O TRANSPORTE PÚBLICO 
MELHORA. DEVE CRESCER AGORA EM 
BELO HORIZONTE, SALVADOR E EM 
OUTRAS CIDADES DO NORDESTE" 

Marcos Amazonas 

nologia, administrar todo conteúdo e 
gerenciar outdoors, totens de atendi
mento, TV interna e painéis de publ i 
cidade do local. 

Mais tecnologia 
Com 31 mi l telas e painéis distribu

ídos em vagões de metrô do Rio de Ja
neiro, São Paulo, Brasília e Porto Ale
gre, além de monitores instalados em 
ônibus e terminais rodoviários em vá
rias cidades, a Outernet, que operacio-
naliza TV Minuto e TVO, estima que as 
mensagens veiculadas emseus espaços 
publicitários atinjam perto de 13 m i 
lhões de pessoas mensalmente. Ainda 
neste semestre, a empresa espera i n i 
ciar sua operação no Nordeste. "A ex
pectativa em relação a 2012 é de um 
incremento de 40%" projeta o CEO da 
holding, Marcos Amazonas. 

Os investimentos em inovação têm 
sido determinantes na consol idação 
dessa mídia. "As novas tecnologias, de
senvolvidas pela Outernet em parce
ria com as principais universidades do 
País, passam a oferecer aos anuncian
tes novas possibilidades de interação 
com o público", afirma o executivo. A 
grande novidade que impulsiona este 
mercado é a transmissão de conteúdo 
ao vivo, o que permite troca constan
te de materiais. A tecnologia embarca
da possibilita também a segmentação: 
as telas são equipadas com dispositi
vos capazes de gravar e exibir conteú
do e publicidade endereçados especi
ficamente para determinada unidade, 
roteiro, bairro ou região. 

O que pode acelerar o crescimento 
dos negócios é a melhoria da qualidade 
do serviço prestado, avalia Amazonas. 
"O negócio cresce nas cidades em que o 
transporte público melhora. Deve cres
cer agora em Belo Horizonte, Salvador e 
em outras cidades do Nordeste" prevê. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia out of home, São Paulo, p. 23-24, 23 set. 2013.




