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A atual efervescência do ambiente de 
negócios da publicidade exterior dei-

xa claro que as nuvens pesadas que pai-
raram sobre o setor desde 2006, quando 
começaram a pipocar pelo Brasil várias 
versões da Lei Cidade Limpa (que qua-
se baniu esse tipo de propaganda na ci-
dade de São Paulo), não colocam mais 
em risco a viabilidade das empresas que 
atuam  nesse mercado. A constatação de 
empresários e executivos é de que o seg-
mento já vive dias bem melhores e a per-
cepção comum é de que eles melhorem 
ainda mais. Isso graças aos investimentos 
que vêm sendo feitos em tecnologia, na 
gestão de recursos, em novos produtos, 
na adoção de custos mais condizentes 
com as demandas e na implementação 
de um sistema operacional mais flexí-
vel, ágil, com métricas mais eficientes e 
abrangentes que potencializem a com-
petitividade das empresas diante das 
demais plataformas de comunicação.

É a partir desse cenário que Angelo de 
Sá Júnior, presidente da Associação Bra-

Mídia exterior

Céu de brigadeiro
Publicidade out of home vive bom momento com volta do mobiliário urbano à cidade de São Paulo

Por WELLITON MORAES

sileira de Mídia Out of Home (ABDOH), 
considera que os gestores da mídia ex-
terior têm conseguido implantar práti-
cas de gestão que apontam para a me-
lhora contínua da rentabilidade. “A ex-
pectativa é favorável. Devemos crescer 
um pouco acima da inflação e superar 
o desempenho médio do mercado, mas 
vamos ficar um pouco abaixo do ano an-
terior, porque a pequena crise econômi-
ca brasileira também afetou o segmen-
to de out of home”, analisa o executivo, 
fazendo referência à alta inflacionária 
e ao quase imperceptível crescimento 
econômico de 2012, que ficou somen-
te em 0,9%, além da perspectiva de que 
em 2013 o Brasil ainda tenha uma per-
formance acanhada. 

Embora Sá Jr. reconheça as reverbe-
rações da macroeconomia no segmen-
to, os dados mostram que a publicida-
de exterior tem conseguido se safar bem 
das mais recentes turbulências econômi-
cas, que poderiam comprometer o plano 
de voo das empresas. Em 2012, o cresci-

mento do setor foi da ordem de 22,2%, 
percentual quase quatro vezes superior 
ao obtido pelo mercado publicitário co-
mo um todo — que, no mesmo período, 
foi de 6%.

O resultado positivo se prolongou no 
primeiro semestre deste ano, quando a 
publicidade exterior registrou avanço de 
11,5%, índice de novo bem mais vistoso 
do que o verificado no mercado, que fi-
cou num tímido 2,4%. Especificamente 
no segmento de OOH, o incremento de 
5,3% observado nos primeiros seis meses 
do ano (quando o faturamento chegou 
a R$ 488 milhões) foi considerado mo-
desto e visto com reservas pelo mercado, 
que esperava bem mais. “Esse resultado 
é fruto da instabilidade econômica do 
País no primeiro semestre do ano. Acho 
que a inflação alta e o baixo crescimento 
econômico podem atrapalhar o desem-
penho da mídia, mas acreditamos que o 
pior já passou e que no ano que vem os 
investimentos serão maiores”, antevê o 
executivo. Para ele, o segmento de mo-

biliário urbano é um dos que deverão 
apresentar os maiores índices de incre-
mento dos negócios.

As manifestações populares, a Copa 
das Confederações e a Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ), da Igreja Católica, re-
percutiram apenas de raspão nos negó-
cios da publicidade exterior. De acordo 
com os empresários, as depredações de 
ônibus e metrô atrapalharam, mas não 
comprometeram as atividades. Nos trens, 
embora a situação tenha sido mais gra-
ve, em relação à publicidade os prejuízos 
foram pequenos. Sá Jr. entende que es-
ses eventos, que poderiam fazer avançar 
os negócios, foram ofuscados pela nebu-
losa econômica. “A Copa das Confede-
rações e a JMJ não ajudaram em nada o 
segmento de out of home, pois a crise pe-
gou o Brasil e a mídia em 2013”, reforça.

O discurso da maioria dos players cor-
robora a sensação de que, no curto e mé-
dio prazos, o futuro do setor é promissor, 
principalmente na geração de novos ne-
gócios. Sem citar números, Nilson Moy-
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ses, diretor comercial da Otima — em-
presa que, pelos próximos 25 anos, se-
rá responsável pela instalação e manu-
tenção dos abrigos de ônibus e totens 
indicativos de paradas da capital pau-
lista —, enfatiza que a volta à normali-
dade do mobiliário urbano da maior ci-
dade do País já é, por si só, um indicati-
vo de que a paisagem tende a se tornar 
mais agravável. “O que acontece em São 
Paulo, em geral, é replicado no merca-
do nacional”, comenta o executivo da 
Otima. A empresa foi criada em 2012 e 
tem como principais sócios Odebrecht 
Transport, Grupo Bandeirantes, APMR 
Investimentos e Participações e Kalíte-
ra Engenharia.

Previsões otimistas
A entrada de grandes grupos empresa-

riais, como a JC Decaux e Clear Channel, 
além dos já citados acima, é apontada 
por Moyses como outro forte indício da 
atratividade do segmento. A Otima tem 
em torno de 1,2 mil faces de publicida-
de instaladas em 700 abrigos e paradas 
de ônibus em São Paulo. Até o final de 
2015, a expectativa é de que o número de 
abrigos suba para 6,5 mil, com a possibi-
lidade dez mil faces. O executivo salien-
ta que a Copa do Mundo e a Olimpía da 
também terão impacto direto no dese-
nho do mobiliário urbano, até porque a 
rua, por onde os turistas transitarão, é 
o principal espaço de atuação do setor.

A rede Elemidia, que administra cer-
ca de dez mil monitores que veiculam 
con teúdo publicitário e jornalístico em 
elevadores, academias e diversos ou-
tros prédios comerciais, projeta encer-
rar 2013 com um incremento de 16%, 
segundo Eduardo Alvarenga, superin-
tendente da empresa. “Trata-se de um 
movimento de continuidade, já que no 
primeiro semestre registramos um avan-
ço equivalente”, contextualiza. Além do 
ambiente mais favorável, ele sublinha 
que a empresa também tem investido 
na área de produtos e desenvolvimen-
to, em novas tecnologias e na expansão 
da rede, que pode chegar a 20%. “Esses 
elementos, somados a outros, garantirão 
a nossa performance”, acredita o execu-
tivo, ressaltando que a audiência da Ele-
midia alcança 20 milhões de pessoas.

Alvarenga reforça que o setor de out  of 
home tem ampliado sua relevância pro-
gressivamente, seja pela maior profissio-
nalização dos gestores e das empresas, 
seja pela sequência do crescimento do 

Investimento publicitário em mobiliário urbano - comparativo janeiro a junho 2013 x 2012

Investimento R$ (000)

Posição Praça Jan/12 até Dez/12 % Jan/12 até Jun/12 % Jan/13 até Jun/13  % % Var. Jan a Jun 

1 RIO DE JANEIRO 246.774 50  123.006 49  136.342 51 11

2 CURITIBA 78.786 16  40.279 16  46.835 18 16

3 BRASÍLIA 77.224 16  39.400 16  38.245 14 -3

4 SALVADOR 32.399 7  17.002 7  15.293 6 -10

5 MANAUS 25.012 5  12.584 5  12.512 5 -1

6 FLORIANÓPOLIS 2.469 0  1.342 1  6.512 2 385

7 PORTO ALEGRE 8.879 2 3.840 2  5.750 2 50

8 BELO HORIZONTE 21.977 4  11.393 5  3.895 1 -66

9 CAMPINAS  464 0  254 0  278 0 10

10 OUTROS GRANDE PORTO ALEGRE 1 1.225 0  525 0  228 0 -57

11 OUTROS GRANDE RIO DE JANEIRO 398 0  170 0  42 0 -75

TOTAL 495.605 100 249.793 100 265.930 100 6

Faces

Posição Praça Jan/12 até Dez/12 % Jan/12 até Jun/12 % Jan/13 até Jun/13 % % Var. Jan a Jun 

1 CURITIBA 509.770 41 249.437 40  237.820 42 -5

2 RIO DE JANEIRO 398.908 32 203.894 33  189.775 33 -7

3 BRASÍLIA 111.720 9 57.000 9  50.230 9 -12

4 FLORIANÓPOLIS 68.767 6 34.124 6  34.161 6 0

5 SALVADOR 54.605 4 28.655 5  23.407 4 -18

6 MANAUS 48.100 4 24.200 4  21.950 4 -9

7 BELO HORIZONTE 31.395 3 16.275 3  5.040 1 -69

8 PORTO ALEGRE 7.262 1 3.210 1  4.897 1 53

9 OUTROS GRANDE PORTO ALEGRE 1 392 0 168 0  280 0 67

10 CAMPINAS 238 0 130 0  127 0 -2

11 OUTROS GRANDE RIO DE JANEIRO  150 0  64 0  14 0 -78

TOTAL 1.231.307 100 617.157 100 567.701 100 -8

Fonte: Ibope Media - Monitor Evolution – Banco utilizado: Julho/12 - 9 Meios (período janeiro a junho/12)  dezembro/12 - Total 9 Meios + Merchandising (período janeiro a dezembro/12)  junho/13 - Total 9 
Meios + Merchandising (período janeiro a junho/13) – Base utilizada para os rankings: Jan a Jun/13
obs.: 1 A exibidora Sinergy passou a fazer parte da cobertura na remessa de agosto/12 com dados da praça de OUTROS GRANDE PORTO ALEGRE retroativos desde janeiro/12

Novo relógio de rua em São Paulo, tela digital no transporte público e mobiliário urbano em 
estação de trem: mídia exterior aposta em crescimento acima da média do mercado

mercado e mesmo pela maturidade ad-
ministrativa alcançada nos últimos anos, 
que tornou o segmento menos suscetí-
vel às oscilações externas. Pontua que a 
Elemídia recentemente atualizou parte 
do seu modelo comercial para melhor 
atender à demanda de mercado, que so-
licitava formatos mais próximos à venda 
tradicional de audiência. “Fazemos  fO
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Investimento publicitário em outdoor - comparativo janeiro a junho 2013 x 2012 

Investimento R$ (000)
Posição Praça Jan/12 até Dez/12 % Jan/12 até Jun/12 % Jan/13 até Jun/13  %  % Var. Jan a Jun 

1 RECIFE  9.485 9  4.984 9  5.923 13 19

2 FORTALEZA  14.032 14  8.156 15  5.879 13 -28

3 FLORIANÓPOLIS  11.949 12  5.191 10  5.618 12 8

4 CAMPINAS  11.000 11  5.597 10  4.753 10 -15

5 SÃO JOSE DO RIO PRETO  7.818 8  3.893 7  3.917 9 1

6 VITÓRIA  6.448 6  3.392 6  3.166 7 -7

7 OUTROS INTERIOR SÃO PAULO  3.867 4  1.971 4  3.123 7 58

8 GOIÂNIA  6.264 6  3.225 6  2.742 6 -15

9 PORTO ALEGRE  11.029 11  5.744 11  2.482 5 -57

10 OUTROS GRANDE SÃO PAULO  4.583 4  2.556 5  1.899 4 -26

11 BELO HORIZONTE  4.522 4  2.117 4  1.626 4 -23

12 SOROCABA  2.874 3  1.559 3  1.230 3 -21

13 RIBEIRÃO PRETO  1.630 2  959 2  856 2 -11

14 CURITIBA  3.776 4  2.218 4  722 2 -67

15 SÃO CARLOS  961 1  524 1  482 1 -8

16 OUTROS GRANDE PORTO ALEGRE  11 0  11 0  454 1 3.962

17 SANTOS  953 1  509 1  243 1 -52

18 OUTROS LITORAL SÃO PAULO  758 1  375 1  187 0 -50

19 VALE DO PARAÍBA  513 0  311 1  133 0 -57

20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  357 0  186 0  84 0 -55

21 BRASÍLIA  551 1  381 1  49 0 -87

22 TAUBATÉ  155 0  63 0  36 0 -44

23 BAURU  89 0  45 0  28 0 -37

TOTAL 103.623 100 53.966 100 45.631 100 -15

Fonte: Ibope Media - Monitor Evolution – Banco utilizado: Julho/12 - 9 Meios (período janeiro a junho/12)  dezembro/12 - Total 9 Meios + Merchandising (período janeiro a dezembro/12)  junho/13 - 
Total 9 Meios + Merchandising (período janeiro a junho/13) – Base utilizada para os rankings: Jan a Jun/13

O segmento outdoor projeta encerrar 
o ano com um volume de negócios 
superior ao registrado em 2012. Na 
primeira metade do ano, o meio (que 
responde por metade do faturamento da 
mídia exterior) faturou R$ 233,3 milhões, 
valor 5,6% superior ao do mesmo período 
do ano anterior. Segundo o diretor 
da LCM Outdoor, Marcelo Monetti, o 
primeiro semestre já ficou acima das 
expectativas. Como, historicamente, 
a segunda metade do ano costuma 
ser melhor do que a primeira, as 
perspectivas são as mais promissoras. 
O executivo prefere não arriscar 
números, mas adianta que a Copa do 
Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 já 
estão repercutindo favoravelmente na 
rentabilidade não só do setor de outdoor, 
mas em toda a indústria da comunicação. 
Monetti também considera que o retorno 
da exploração do mobiliário urbano na 
cidade de São Paulo sinaliza que a rigidez 
da regulamentação pode ser reavaliada, 
o que mais uma vez indica que o setor 
deverá, em breve, entrar em uma nova fase.

Outdoor aposta no aquecimento dos negócios
O olhar de Felipe Zobaran, recém-

escolhido para assumir o posto 
de CEO da CBS Outdoor (parte do 
conglomerado de comunicação CBS 
Corporation, dono de emissoras de 
televisão, rádio e mídia online em todo 
o mundo), reafirma a predisposição 
da mídia out of home em capitalizar 
esse mercado. O cenário descrito 
por ele até o final do ano é dos mais 
favoráveis, com a cotação do dólar 
estável, crescimento mais robusto 
do PIB e melhoria na regulamentação 
da mídia exterior em várias cidades. 
Sobre esse último aspecto, ele 
sublinha que sempre que há regras 
claras e respeito aos contratos, os 
consumidores saem ganhando e as 
empresas se sentem seguras para 
investir. Cita Belo Horizonte, Curitiba 
e Porto Alegre como cidades que há 
pouco atualizaram para melhor as leis 
que regem a publicidade exterior.

Internamente, a empresa também 
está satisfeita. Zobaran garante que este 
é o melhor ano da companhia no Brasil 

uma gestão orientada para o mercado. 
Agora podemos vender para um anun-
ciante toda a audiência de determinada 
rede de monitores e ainda segmentar a 
prestação de serviços para suprir a ne-
cessidade de comunicação com o públi-
co-alvo”, comenta.

As boas expectativas se repetem nas 
previsões da Eletromídia, que em maio 
deste ano ganhou a concorrência para 
comercializar os espaços publicitários 
da Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM). “Esperamos crescer 
pelo menos dois dígitos em 2013”, avi-
sa Alexandre Guerrero, sócio e diretor 
comercial da empresa, que credita essa 
previsão à ampliação da rede digital da 
Eletromídia em shoppings do eixo Rio–
São Paulo e à consolidação do mobiliá-
rio urbano da CPTM.

Mesmo que o desempenho da econo-
mia nacional não seja encorpado o sufi-
ciente para alavancar os negócios do se-
tor, se for confirmada a previsão de que 
o País deve crescer em torno de 2,4% em 
2013, Guerrero reforça sua crença de que 
as empresas de mídia OOH têm condi-
ções de apresentar ganhos acima desses 
percentuais. “As oscilações macroeco-
nômicas afetam diretamente o negócio 
dos nossos clientes, consequentemente, 
o nosso negócio também se beneficia ou 
sofre. O crescimento do PIB, como tem 
se desenhado na casa dos 2,35% faz o Pa-
ís andar de lado novamente, mas o mer-
cado publicitário deve crescer um pou-
co acima disso”, analisa o diretor da Ele-
tromídia, ao prever que mídia exterior, 
TV por assinatura, internet e TV aberta 
devem puxar o desempenho do merca-
do para cima. 

Maior rentabilidade
Parte dessa previsão tem como refe-

rência os resultados positivos apresen-
tados pela empresa nos primeiros seis 
meses do ano. A constatação do execu-
tivo é de que os ganhos poderiam ter si-
do maiores, considerando os investimen-
tos realizados pela companhia para dar 
mais embasamento aos planos ofertados, 

e acredita que a segunda metade de 2013 
promete confirmar as boas expectativas. 
“O segundo semestre começou forte, com 
lançamentos de produtos nas indústrias 
automobilística e de telecomunicações, 
além de ações das empresas varejistas. 
Esperamos crescimento de 10% no 
faturamento, na comparação com o ano 

passado. O ano de 2014 é importante para 
o Brasil e a CBS está bem posicionada 
em diversos mercados para absorver o 
crescimento de demanda”, afirma, ao 
lembrar que a empresa já é uma das 
maiores no segmento de painéis front light 
do País, com ampla cobertura nas regiões 
Sul e Sudeste.

São Bernardo do Campo foi uma das cidades que atualizou a legislação de mídia exterior
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Investimento publicitário em outdoor - comparativo janeiro a junho 2013 x 2012 

Inserções
Posição Praça Jan/12 até Dez/12 % Jan/12 até Jun/12 % Jan/13 até Jun/13  %  % var. Jan a Jun 

1 FORTALEZA 10.650 15  3.940 11  4.462 14 13

2 FLORIANÓPOLIS 9.070 13  2.616 7  4.264 14 63

3 RECIFE 5.605 8  2.945 8  3.500 11 19

4 OUTROS INTERIOR 
SÃO PAULO

3.279 5  2.170 6  2.648 9 22

5 SÃO JOSÉ DO  
RIO PRETO

5.253 8  2.103 6  2.632 9 25

6 GOIÂNIA 5.996 9  3.562 10  2.625 8 -26

7 VITÓRIA 3.998 6  1.350 4  1.963 6 45

8 CAMPINAS 4.265 6  1.673 5  1.843 6 10

9 PORTO ALEGRE 6.839 10  6.190 17  1.539 5 -75

10 OUTROS GRANDE 
SÃO PAULO

3.174 5  3.087 9  1.315 4 -57

11 BELO HORIZONTE 2.826 4  1.671 5  1.016 3 -39

12 SOROCABA 2.098 3  1.138 3  898 3 -21

13 RIBEIRÃO PRETO 1.062 2  625 2  558 2 -11

14 CURITIBA 2.298 3  1.323 4  449 1 -66

15 SÃO CARLOS 794 1  289 1  398 1 38

16 OUTROS GRANDE 
PORTO ALEGRE

8 0  18 0  325 1 1.706

17 SANTOS 549 1  433 1  140 0 -68

18 OUTROS LITORAL 
SÃO PAULO

454 1  293 1  112 0 -62

19 VALE DO PARAÍBA 290 0  176 0  75 0 -57

20 SÃO JOSÉ  
DOS CAMPOS

183 0  95 0  43 0 -55

21 BRASÍLIA 418 1  101 0  37 0 -63

22 TAUBATÉ 95 0  39 0  22 0 -44

23 BAURU 63 0  32 0  20 0 -38

TOTAL 69.267 100 35.869 100 30.884 100 -14

Fonte: Ibope Media - Monitor Evolution – Banco utilizado: Julho/12 - 9 Meios (período janeiro a junho/12)  dezembro/12 - Total 9 Meios + Merchandising (período janeiro a dezembro/12)  junho/13 - 
Total 9 Meios + Merchandising (período janeiro a junho/13) – Base utilizada para os rankings: Jan a Jun/13

o que ele espera que aconteça até o fim 
deste ano e começo do próximo. “O fato 
de poder viabilizar campanhas segmen-
tadas no target e por período de um mês, 
uma semana e até de um dia ou mesmo 
uma faixa horária, no caso de mídia digi-
tal, contribui para esse otimismo. Acre-
dito que isso traga maior credibilidade e 
força no mercado, que sempre pediu in-
formação de nosso meio”, frisa Guerrero.

Depois de apresentar um incremen-
to de quase 30% entre janeiro e agosto 
deste ano, a Outernet, braço do Grupo 
Bandeirantes que opera a TV Minuto, a 
TV Orla, entre outros canais de mídia out 
of home em transporte público, aposta 
que até o final do ano o ritmo dos ne-
gócios será mantido. “O último trimes-
tre promete ser mais promissor. A nos-
sa boa atuação no varejo — e os bons 
resultados que a mídia em transporte 
público vem trazendo para esta catego-
ria — projetam um crescimento ainda 
mais consistente nos últimos meses do 
ano”, aponta Flávio Polay, diretor nacio-
nal de vendas. Segundo ele, a reorgani-
zação promovida pelo grupo no início 
do ano — e que resultou na consolida-
ção de 14 empresas que atualmente for-
mam a Band Outernet — criou as condi-
ções para melhorar a eficiência e tornar 
a operação mais competitiva. 

Com essa nova configuração, a Outer-
net ampliou o leque de serviços presta-
dos ao usuário e, por tabela, sua capa-
cidade de atendimento aos anuncian-
tes. Isso porque os monitores da mídia 
out of home são vistos como uma plata-
forma complementar à televisão ou até 
mesmo como sua substituta, em alguns 
casos, explica Polay. O reposicionamen-
to e os custos mais em conta potenciali-
zam a atratividade do setor.

“Vários anunciantes descobriram que 
é muito mais barato e efetivo fazer a fre-
quência de exposição necessária para 
uma boa performance da comunicação 
na Band Outernet do que na TV ou em 
outros meios. Anunciantes de menor por-
te também descobriram que a publicida-
de em transporte público substitui com 
vantagens a mídia televisiva tradicional, 
tanto pelos custos como pela frequência 
de exposição”, compara.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 72-75, 7 out. 2013.
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