
Depois de enfrentar os revezes das 
leis que restringiram sua atuação e 

de ir, aos poucos, recuperando terreno 
na indústria da comunicação, as empre
sas de outdoor planejam inaugurar uma 
nova fase no ano que vem, com o lan
çamento do AtlasGeo. Trata-se de um 
sistema de programação digital de cam
panhas e de busca de peças por meio 
de ferramentas de geolocalização que 
possibilitam fazer escolhas estratégicas 
com maior rapidez, flexibilidade e efi
ciência. "A novidade vai revolucionar a 
programação de mídia exterior, devido 
à facilidade e à confiabilidade que o sis
tema oferece, proporcionando progra
mar o meio por todo o Brasil em um só 
clique" promete Marcelo Marcondes de 
Moura, presidente da Central de Out
door, entidade representativa do setor. 

Inicialmente, o AtlasGeo está sendo 
lançado em versão beta nos 13 maio
res mercados do País e a previsão é de 
que, no começo de 2014, a implanta
ção esteja concluída. Moura ressalta 
que o desenvolvimento da ferramen
ta, assim como sua operacionalização, 
foram desenhados e estruturados para 
garantir a validade dos dados e a agili
dade na transmissão. "A confiabilidade 
fica por conta da alimentação do siste
ma, fornecida pela geocodificação re
versa" explica o executivo. Geocodifi
cação é a obtenção de latitude e longi
tude da peça aferida presencialmente, 
por profissionais treinados. Eles levan
tam ainda um conjunto de informações 
específicas de cada peça. 

Moura garante que o sistema é integra

do aos mais modernos serviços de mapas 
e fontes de pesquisa e informação, como 
o Censo do IBGE. 'Além da visualização 
da peça e do entorno, o interessado em 
veicular mensagens publicitárias conta 
com um extenso banco de dados com
plementares, baseados em informações 
dos pontos de interesse do anunciante, 
vias de acesso ao local das peças, setores 
censitários etc." complementa. 

A expectativa é que o projeto do Atlas
Geo mostre da forma mais evidente e 
prática possível como a tecnologia po
de contribuir para atualizar o modelo 
de negócios do setor, melhorar a com-
petividade do outdoor diante da con
corrência e ampliar a rentabilidade. "As 
novas tecnologias têm ajudado a viabi

lidade do negócio. Os painéis digitais 
nas ruas de todo o Brasil são prova dis
so" lembra Moura. 

A adoção de sistemas operacionais e 
de gestão mais modernos também têm 
sido essenciais no aprimoramento da 
qualidade dos serviços prestados. Se
gundo o presidente da Central de Ou
tdoor, o mercado está investindo em 
plataformas interativas por todo o Pa
ís, conectando peças de outdoor a vá
rios tipos de redes sociais, além de re
correr a ferramentas como QR Code e 
outros recursos. 

O diretor da LCM Mídia Exterior, Mar
celo Monetti, ressalta que o AtlasGeo é 
o primeiro sistema digital que permite 
aos mídias programar, escolher locais 

e fazer o mapa de cobertura com co
modidade e rapidez. "Uma vez feito o 
planejamento prévio, por meio da fer
ramenta o mídia pode contatar o repre
sentante comercial, preparar a campa
nha e tornar os roteiros de outdoor ca
da mais eficientes. Assim, vai alcançar 
um padrão semelhante aos circuitos de 
mobiliário urbano, porém personaliza
dos de acordo com o briefing de cada 
cliente/agência" explica. 

Retomada 
Novidades como o AtlasGeo e outras 

movimentações setoriais indicam que, 
o segmento outdoor está entrando nu
ma nova fase, que deverá ser marcada 
por índices de crescimento contínuos e 
mais acentuados, acredita Monetti. No 
ano passado, o faturamento publicitá
rio do setor avançou perto de 4% e, no 
primeiro semestre de 2013, chegou a 
5,6%. Esse desempenho positivo é cre
ditado a vários fatores, entre os quais 
o fácil acesso a pequenos investidores, 
sua ampla capilaridade e capacidade de 
adaptar-se rapidamente às demandas 
circunstanciais do anunciante. 

Moura, da Central de Outdoor, apon
ta também a maleabilidade do segmen
to, capaz de agregar recursos diversos 
como apliques, iluminação, efeitos es
peciais e tecnológicos. "Tem ainda al
to impacto, funciona como sustenta
ção a outras mídias, além de ser uma 
das principais fontes de informações 
da população" enumera. 

As adversidades enfrentadas pelo se
tor nos últimos anos levaram as exibi-
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doras a aprimorar a administração dos 
negócios, o que em parte explica por que 
o outdoor ainda responde por cerca de 
50% do mercado brasileiro de mídia out 
of home. "Esta participação é prova da 
eficiência do outdoor, pela ampla co
bertura nacional, alcançando mais de 
30 mi l faces, em mais de 700 municípios, 
cobrindo quase cem milhões de habi
tantes, presentes em todas as regiões 
metropolitanas do Brasil" argumenta. 

No período em que São Paulo ficou 
sem nenhum tipo de mídia exterior, a 
LCM criou a LCM Mídia, para desen
volver espaços de veiculação em locais 
como RioCentro e Ceagesp. A operação 
deu certo e atraiu a atenção de outros 
investidores em mídia exterior. A LCM 
Mídia, com todas as suas operações na 
capital e em mais 30 cidades do interior, 
foi vendida recentemente (o comprador 
não foi divulgado). "Vamos focar nos
sa energia no que sabemos fazer bem 
— painéis e outdoors" explica Monetti. 

Na sua avaliação, a nova configura
ção de mercado está favorável para o in
cremento dos negócios nessa área e as 
novas tecnologias estão se apresentan
do cada vez mais como parceiras des
se futuro promissor. "As redes sociais e 
o Google conversam muito bem com a 
mídia out of home. Além de aumenta
rem o buzz das boas campanhas, aju
dam a levar o conteúdo para fora de ca
sa e fora da tela" comenta. 

Quem também aposta no potencial 
do setor é a CBS Outdoor, que faz parte 
do conglomerado de comunicação CBS 
Corporation, dono de emissoras de te-

levisão, rádio e mídia online em todo o 
mundo. "O Brasil é uma das prioridades 
da matriz americana e estamos prontos 
para investir muita energia e recursos 
nos próximos anos" frisa Felipe Zobaran, 
novo CEO da empresa no Brasil. Presen
te em 40 municípios do Rio Grande do 
Sul, Paraná, Belo Horizonte e São Pau
lo, com mais de 800 painéis próprios, a 
empresa planeja ampliar sua presença 
no mapa da mídia exterior. Para tanto, 
contratou Luiz Paulo Capodaglio, pro
fissional reconhecido no segmento, para 
a diretoria nacional de vendas. 
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Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia out of home, São Paulo, p. 16-17, 23 set. 2013.




