
Mobilidade, flexibilidade, agilidade, am
plo alcance de audiência, possibilidade 

de segmentação e custos mais reduzidos. 
Essas são algumas entre outras qualidades 
que fazem com que a mídia em táxi ainda 
seja atraente para uma parcela significati
va de anunciantes. Embora a rentabilida
de da mídia móvel tenha recuado ligeira
mente (0,5%) no primeiro semestre de 2013, 
de acordo com o Projeto Inter-Meios, os 
players que operam nesse segmento es
pecífico garantem que, diante da compe
titividade mais acirrada, a publicidade em 
táxis tem dado mostras cada vez mais visí
veis de que tem ferramentas para manter e 
mesmo ampliar seu share no planejamen
to de mídia dos anunciantes. Ainda mais 
com a possibilidade de que a publicidade 
externa em táxis, banida de São Paulo pe
la Lei Cidade Limpa desde 2006, volte a f i 
gurar no cenário da maior cidade do País, 
como foi aventado, segundo empresários 
do setor, pelo prefeito Fernando Haddad, 
que teria prometido rever a restrição du
rante reunião no Sindicato dos Taxistas. 

Márcio Minchillo, sócio-diretor da Car-
taxi, é um dos que apostam na pertinên
cia e na efetividade desse tipo de platafor
ma de comunicação. Entre as vantagens 
desse segmento da propaganda, destaca 
a flexibilidade de dimensionar o valor do 
investimento à capacidade de desembol
so do anunciante. "É acessível ao peque
no comerciante, que pode anunciar em 
dez táxis do ponto em frente a sua loja, e 
ao grande, que pretende atingir maciça
mente determinado mercado com milha
res de táxis" aponta o empresário. 

Além do volume, ele aponta variedade 
de preços com relação aos produtos, que 
vão desde um display tipo take one den
tro do táxi até um combinado que alia o 
painel luminoso no teto junto com o vidro 
traseiro e as portas dos carros. Um bom 
exemplo foi a ação desenvolvida pela cer
veja Antarctica no Carnaval do Rio de Ja
neiro deste ano, veiculando anúncios nos 
vidros traseiros de três mil táxis cariocas. 
"Para se ter ideia do que isso significa, se 
enfileirados estes táxis formam uma f i 
la de 12 quilômetros" ilustra Minchillo. 

As peças foram instaladas no período 
do Carnaval e era praticamente impos
sível sair nas ruas da capital fluminense 
em fevereiro sem avistar pelo menos um 

táxi com a propaganda da Antarctica. Os 
carros apareceram até no Fantástico, da 
Rede Globo, em uma matéria com cenas 
da cidade. "Isso é um exemplo de como 
uma boa campanha em táxis pode ser efe
tiva" assinala o sócio da Cartaxi. A empre
sa tem entre cinco mil e seis mil veículos 
circulando com publicidade todo mês, 

de anunciantes que atuam nos mais di
versos segmentos econômicos. 

Ponto a ponto 
O tamanho da frota, além do perfil dos 

moradores do bairro ou da cidade onde os 
veículos circulam, são duas variáveis im
portantes na identificação da audiência a 

ser alcançada e do preço a ser cobrado, por 
isso a rentabilidade da publicidade em tá
xi é maior nas metrópoles. Após a Lei Ci
dade Limpa, que restringiu a exibição de 
anúncios à parte interna dos táxis de São 
Paulo, a Cartaxi, que atuava em cem cida
des, expandiu sua operação e atualmente 
está presente em 500. "Hoje atuamos em 
todas as capitais e nos principais centros 
urbanos do País" diz Minchillo. 

Nos primeiros cinco meses do ano, a 
Cartaxi cresceu perto de 60% e projeta en
cerrar 2013 com o dobro do volume de ne
gócios fechados no ano passado. Já para 
2014, de olho na Copa do Mundo, a com
panhia formatou projetos de comunicação 
para 14 cidades subsedes da competição. 
"Os táxis fazem parte do movimento urba
no e serão uma alternativa de mídia para 
anunciantes de qualquer porte" acredita. 

O investimento em tecnologia também 
está entre as prioridades do setor, como 
é o caso da Taxidoor Brasil. Para Luciano 
Leite, diretor comercial da empresa, um 
dos desafios é modificar o conceito de 
como exibir publicidade em táxis. A em
presa fechou recentemente parceria com 
Taxi-AD International, líder do mercado 
europeu, para lançar no Brasil os lumino
sos TaxiTop, já presentes em oito países. 

Entre as vantagens desse novo produto, 
Leite destaca o menor consumo de ener
gia, maior flexibilidade e facilidade na tro
ca das mensagens, proteção contra chu
vas, além de serem mais leves. "No Rio 
de Janeiro, pretendemos instalar até 2016 
dois mil luminosos TaxiTop. Será um de
safio para o qual estamos contando com 
a colaboração das principais agências de 
publicidade do mercado local, nacional 
e internacional" adianta o executivo, ao 
salientar que o maior volume de peças 
dilui preço e tempo de exibição, tornan
do a veiculação mais rentável. 

O desempenho da publicidade de tá
xis vem apresentando mais consistência 
nos dez maiores mercados — São Pau 
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lo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, 
Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Hori
zonte, Manaus e Recife. Mas outras pra
ças têm sinalizado que podem crescer 
mais do que a média histórica. "De 2012 a 
2013 tivemos muitos pedidos para cidades 
de regiões metropolitanas e interior dos 
Estados" informa o diretor da Taxidoor. 

Telefonia, saúde, segurança, educação 
e governo estão entre os principais anun
ciantes do setor. "Quando o anunciante 
determina um ponto específico, consegui
mos segmentar a audiência em aeroportos, 
shoppings, hospitais, entre outros espaços. 
As empresas têm inserido mais o meio no 
seu planejamento, em razão do retorno e, 
principalmente, pelo custo-benefício em 
comparação a outros meios" garante. Na 
Taxidoor Brasil, o volume de campanhas 
no primeiro semestre dobrou em relação 
ao mesmo período do ano passado. 

Velocidade controlada 
Para o sócio-diretor da Farol Mídia Ex

terior, Eugênio Menezes, o setor poderia 
se expandir mais se não fosse a morosi
dade legislativa, que por vezes emperra 
o avanço dos negócios. "Por exemplo, já 
temos tecnologia para que nossos lumi
nosos deixem de ser estáticos e passem a 
ser com movimento e controlados online, 
mas infelizmente não podemos usá-lo" 
lamenta. A empresa opera em todas as 
cidades brasileiras onde há permissão 
concedida pela legislação. 

O tamanho da cidade não determina, ne
cessariamente, a viabilidade dos negócios. 
De acordo com Menezes, o sucesso dos pro
jetos está mais vinculado ao tipo de comu
nicação e à criatividade. "Podemos ver um 
aumento dessa mídia em todas as cidades, 
destacando-se as do litoral, onde a paisa
gem é um convite à vida ao ar livre" afirma, 
ao comentar que a mídia exterior reforça a 
lembrança do comercial visto na TV. 

Na sua análise, há um movimen
to de diversificação das empresas que 
habitualmente anunciam em táxi. Nos 22 
anos de atuação da Farol, as mais frequen
tes foram dos setores de bebidas, farmá
cia, automóveis, combustíveis, financeiro e 
companhias aéreas, além do governo fede
ral. "Com a lei Cidade Limpa, muitos anun
ciantes optaram pela mídia em táxi porque 
proporciona um visual limpo, sem poluir 
a beleza natural de cada cidade" observa. 

Outro ponto forte sublinhado pelo exe
cutivo é que a popularidade das tecnolo
gias dos smartphones e do QR Code se tor
naram aliadas em campanhas segmenta
das e direcionadas aos passageiros. "Com o 
trânsito pior nas cidades, o tempo de uma 
corrida vem aumentado, fazendo do take-
-one (peça publicitária interna) uma ferra
menta eficiente. Ações promocionais com 
kits e brindes também fazem sucesso en
tre os anunciantes e passageiros" observa. 

O principal concorrente desse meio, 
assinala Menezes, é a mídia em ônibus. 
O diferencial dos táxis é que os itinerá
rios não são predeflnidos, o que amplia 
a cobertura geográfica. Para ele, essa fle
xibilidade permite maior penetração nos 
bairros. Também possibilita segmentar 
através dos pontos estratégicos espalha
dos pelas cidades e planejar a cobertura 
aos eventos, com pontos temporários nas 
saídas. Os negócios na Farol Mídia Exte
rior aumentaram 40% no primeiro semes
tre do ano em comparação ao ano passa
do, principalmente pela realização da Co
pa das Confederações e da Jornada Mun
dial da Juventude. 

0segmento de busdoor acredita que 
pode fechar 2013 com uma renta

bilidade superior à verificada no ano 
passado. Os empresários apontam que 
a melhora, ainda que tímida, do cená
rio macroeconômico deverá contribuir 
para a consol idação desse esperado 
movimento de recuperação. Além dis
so, os gestores das empresas que co
mercializam espaços publicitários nos 
ônibus lembram que, historicamente, 
os ganhos avançam mais na segunda 
metade do ano. 

Também não consideram que as re
centes manifestações populares pela 
melhor qualidade do transporte pú
blico possam reduzir a atratividade e 
afugentar anunciantes do meio, o que 
poderia atravancar a retomada dos ne
gócios. Sustentam sua análise no argu
mento de que o segmento tem conse
guido manter sua imagem corporativa 
descolada da pauta de reivindicações. 

Os negócios não foram prejudicados 
pelas manifestações populares porque 
as reivindicações vão bem além da con
dição de uso da frota ou da qualidade 
do serviço prestado pelas empresas de 
ônibus, na opinião do sócio da Lamarca 
3, Rogério Lamarca. "Falta infraestru-
tura, investimento.e a idade média dos 
carros é determinada em contrato, o in
tervalo das viagens é determinado pela 
SPTrans. As empresas fazem sua parte. 
Já o governo não para de dar incenti
vos à indústria automobilística. Acre
dito que o anunciante entende tudo is
so e não deixa de utilizar um excelente 
veículo de comunicação" argumenta. 

No primeiro semestre de 2013, o fa
turamento da empresa avançou 12% em 
relação ao ano anterior e a expectativa 
é encerrar o ano com crescimento de 
15%, informa o executivo, ao enfatizar 
que o segmento poderia exibir índices 
de crescimento bem mais altos se al
gumas cidades, como São Paulo, deci
dissem por abrandar a legislação sobre 

o tema. "A flexibilização da Lei Cidade 
Limpa, permit indo o retorno do bus
door na cidade de São Paulo, daria um 
grande impulso para o setor em todo 
o País. O meio é consagrado e vai bem 
em praticamente todas as grandes ca
pitais" aponta. 

Os negócios também estão aqueci
dos nas regiões Norte e Nordeste. Se
gundo Wilson Guimarães, presidente 
do Grupo Rota, que atua nesses mer
cados, os atrativos ofertados por essa 
plataforma de comunicação ganharam 
mais consistência com o encolhimento 
dos índices de desenvolvimento macro
econômico verificados no ano passado. 

"Apesar da retração em todos os se
tores da economia, a mídia em ônibus 
está sendo comprada pelos anunciantes 
nas principais capitais do País, pr inci
palmente por sua eficiência e seu baixo 
custo. Sobretudo pela comprovação de 
pesquisas que indicam que a pub l i c i i 
dade em ônibus é a mais lembrada das 
mídias exteriores nos últimos 12 anos, 
de acordo com o Mídia Dados", infor
ma o executivo. 

O desempenho da Rota permaneceu 
estável no primeiro semestre, mas a pro
jeção é que, nesta segunda metade de 
2013, o volume de pedidos e de contra
tos seja superior ao verificado no mes
mo período do ano passado. Para Gui
marães, o usuário não estabelece uma 
correlação imediata entre a qualidade 
do transporte coletivo e a publicidade 
veiculada nos ônibus. "Não fomos afe
tados neste sentido" garante. 

O executivo relativiza a queda do fa
turamento registrada pelo meio. Se
gundo sua análise, esse recuo foi mais 
acentuado em alguns setores e regiões 
do País e foi bem menor do que os es
tragos verificados em outras mídias. "As 
manifestações podem até ter contribu
ído, porém fica longe de ser a principal 
causa" acredita. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia out of home, São Paulo, p. 25-26, 23 set. 2013.




