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A mídia exterior está vivendo
os bons ventos da recuperação da
economia, principalmente nos
meios outdoor e mobiliário urba-
no. Porém, a falta de informação
impede que o Ibope libere um
relatório confiável de evolução
de inserções e faturamento. Por
outro lado, o projeto Inter-Meios
aponta uma evolução excepcio-
nal para ambos. Outdoor apre-
senta crescimento de pouco mais
de 58% no primeiro semestre de
2004 em comparação com o mes-
mo período do ano anterior,
quando faturou quase R$ 160
milhões. O mobiliário urbano
cresceu mais ainda e saltou de
pouco mais de R$ 33 milhões na
primeira metade do ano passado
para R$ 60 milhões, um acrésci-
mo de praticamente 80%.

Pode-se considerar que é uma
recuperação saudável das perdas
que começaram a ser registradas
em meados do ano 2000. Segun-
do Orlando Marques, presidente
da Brasil Mídia Exterior - grupo
composto por cinco empresas,
com 4.150 placas próprias e mais
5 mil representadas espalhadas
pelo País inteiro —, há uma ten-
dência de busca de qualidade de
apresentação dessa mídia. "Agên-
cias e clientes querem mais quali-
dade no material que colocamos
nas ruas. Temos feito isso com
novos papéis e novas formas de
colagem", diz ele. Marques desta-
ca que a mídia em táxi é uma das
que têm mais chances de crescer
porque há liberdade de circular
pelas cidades sem ser irregular.

O presidente da Brasil Mídia
Exterior faz coro com o presiden-

te da Central de Outdoor quando

diz que o principal problema do
meio são a legislação e a fiscaliza-
ção. "Esse negócio de mídia exte-
rior só é bom quando há leis e
rigor no cumprimento delas. Em
poucas cidades do Brasil temos
essas duas verdades", acredita.
"Salvador é uma delas. Por isso o
meio funciona tão bem lá." Uma
necessidade urgente do setor é
dotá-lo de ferramentas de marke-
ting mais modernas e eficazes,
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como as pesquisas, para tornar as

vendas mais profissionais e sérias,

fazendo com que o meio se equi-

pare às outras mídias.

Esse profissionalismo de-

sembarcou de vez no País quan-

do, há poucos anos, chegaram

por aqui as multinacionais de

mobiliário urbano, que vislum-
braram um mercado lucrativo.

Clear Channel e JC Decaux, den-

tre outras, passaram a disputar

mercados pelo Brasil afora e hoje
abocanham um bom pedaço dos

mais de R$ 120 milhões que o

setor deve faturar em 2004. AJC

Decaux, por exemplo, está em

11 mil cidades espalhadas pelo

mundo, mas no Brasil apenas

em Salvador, onde conquistou

o direito de explorar o mobiliá-

rio urbano por 20 anos. Segun-

do o diretor comercial nacional,

Christian Mutzig, a empresa ad-

ministra 5 mil equipamentos

Divulgação

Mutzig, da JC Decaux: mobiliário
urbano ganhou força no mundo em
função da fragmentação da audiência

na capital baiana, dentre os quais

abrigos de ônibus, relógios/ter-

mômetros, sanitários automáti-

cos, colunas multiuso e quios-

ques multiserviços.

"O mobiliário urbano ganhou

força no mundo em função da

fragmentação da audiência dos

meios mais tradicionais, como TV,

rádio e jornal", avalia Mutzig. Uma
grande vantagem de estar em uma

praça como Salvador é a total

ausência de sazonalidade. "O

meio está praticamente consoli-

dado entre a população, e o fato

de acontecerem vários eventos

de cunho social e cultural duran-

te o ano inteiro favorece os negó-

cios", diz. A participação do mo-

biliário urbano no bolo das ver-

bas de mídia chega a 15% em

alguns países da Europa e a até

25% na Ásia, segundo o diretor
da JC Decaux. Para o outdoor, os

períodos de alta e baixa geral-

mente coincidem com os das

outras mídias. No entanto, em

algumas praças, como as litorâ-

neas, o meio tende a ter melhores

respostas justamente nas férias.

Gigante da mídia, a Clear

Channel é uma corporação que
atua em rádio, TV, entretenimen-

to e mídia exterior em 65 países.

No Brasil, detém as concessões

de mobiliário urbano do Rio de

Janeiro e de Curitiba e atua com

outdoors e painéis na capi-

tal paulista e em várias gran-

des cidades do interior do

Estado. A tentativa da em-

presa de comprovar cienti-
ficamente o impacto que

seus equipamentos propor-
cionam tem suporte na fer-

ramenta Map lnfo, sistema

digital de mapas das cida-

des, cruzado com o estudo

Datafolha Cidades.

Há uma aposta em me-

lhor desempenho para os

últimos três meses do ano,

já que shoppings, lojas de

departamentos e empresas de te-

lecomunicações incrementam

seus investimentos à espera das

compras de fim de ano. A mídia

exterior atrai segmentos varia-

dos de anunciantes. Varejo e ser-

viços ao consumidor são gran-

des clientes. Marcas como Per-

nambucanas, Casas Bahia, Tim,

Vivo, Claro, O Boticário e Unip
figuram entre os maiores anun-

ciantes do meio.

Maior entidade a congregar

empresas de outdoor e mídia exte-

rior no Pais, a Central de Outdoor

tenta há anos ajudar a discipli-

nar os mercados e assim poder

fazer com que o setor ganhe cre-

dibilidade. Mas a luta é inglória,

pois depende da ação do poder

público que, em muitos casos -

para não dizer na maioria deles

-, é incompetente para gerenciar

e fiscalizar o processo ou simples-

mente faz vista grossa para as ir-

regularidades. Resultado: sofrem

as companhias que tentam traba-

lhar deforma profissional. Nesta

entrevista, Luiz Roberto Valente

Filho, presidente da Central de

Outdoor e diretor da empresa Exi-

bição, diz que a entidade vai ado-

tar um plano de qualidade total

entre os filiados.

Mídia & Mercado - Quantas

empresas estão filiadas à Central

atualmente?

Luiz Roberto Valente Filho -
Segundo o atlas de cobertura de

julho de2004, temos 1.179 exibi-

doras atuando em mais de 723

municípios no território nacional.

Mídia & Mercado -Qual é o

total de placas disponibilizadas?

Valente-Hoje existem no Bra-

sil aproximadamente 37.039 pla-

cas das empresas filiadas à Cen-

tral de Outdoor em 18.588 locais.

Mídia & Mercado - Houve al-

guma mudança significativa nes-

ses números nos últimos 12 meses?

Valente - Tivemos um cres-

cimento de 4,2% na quantida-

de de afiliadas. O número de

quadros ficou praticamente

estável. Há um remanejamento

constante de locais, além da

busca de melhor adequação às

posturas municipais.

Mídia & Mercado - Como foi

o desempenho do volume de in-

serção no último ano?

Valente - O período foi posi-

tivo para a mídia outdoor. As em-

presas apresentam um cresci-

mento da ordem de 30%, prati-

camente sem repassar o aumen-

to de tabela ao seu preço de ven-

da, considerando que as tabelas

sofreram alterações somente a

partir de agosto.

Mídia & Mercado - Qual o

principal problema enfrentado

pelo setor?

Valente - Continua sendo a fal-

ta de fiscalização por parte do mu-

nicípio. Este é um problema nacio-

nal, e não só das principais capi-

tais. São Paulo, por exemplo, en-

frenta um duplo problema porque

a legislação sancionada em 2003

não pode ser aplicada, pois apesar

de ter sido regulamentada ainda

existe um fundo a ser criado que

depende do poder público munici-

pal, e não vemos movimentação

para regulamentá-lo. Nenhum Ca-

dan tem sido expedido na cidade e

a única ação para punir os irregu-

lares tem sido feita pelo Tigrão -

um veículo informatizado que teo-

a utilização de peças impressas

em lonas vinílicas, tencionadas

sobre os quadros, formando uma

imagem única, sangrada. É o que

se denomina "outdoor envelopa-

do". Este produto tem uma qua-

lidade indiscutível, mas o proces-

so produtivo ainda é muito caro e

lento. Preocupa-nos a mudança

do conceito de venda do cartaz de

outdoor, uma vez que algumas

campanhas que poderiam ter um

planejamento de cobertura mais

amplo estariam sofrendo cortes

em função da adequação de ver-

ba a esse novo produto, e teriam

a cobertura reduzida a alguns

cartazes veiculados em uma re-

gião restrita. Esse conceito faz

Satoru Takaesu

ricamente deveria fotografar as pe-

ças irregulares da mídia exterior -,

que tem multado indiscriminada-

mente peças regulares e irregulares.

Cabe às empresas regulares provar

sua inocência.

Mídia & Mercado - Qual mer-

cado regional pode servir de exem-

plo para o resto do País?

Valente - O melhor mercado

para a mídia outdoor é sempre a ci-

dade de Salvador. Eles possuem uma

legislação extremamente rígida, que

proíbe a instalação de novas peças

de publicidade exterior. As que exis-

tem tiveram de ser reformadas e hoje

são todas de estrutura metálica. Lá

é cobrada a maior taxa municipal

de publicidade do País. Entretanto,

toda essa organização faz com que

Salvador tenha o outdoor mais va-

lorizado. É o mercado de melhor de-

sempenho para o setor.

Mídia & Mercado - Que tipo

de tendência se verifica atualmen-

te no meio? Como ela pode in-

fluenciar o desempenho do setor?

Valente - A última tendência é

com que o meio outdoor perca a

qualidade de cobertura que sem-

pre foi seu grande diferencial.

Mídia & Mercado - Como

têm se comportado os preços das

inserções?

Valente - O mercado tem

apresentado defasagem. Não

conseguimos diminuir os descon-

tos praticados, ou mesmo aplicar

uma nova tabela, devido à de-

manda. Hoje há um número

muito grande de peças e empre-

sas operando em alguns dos prin-

cipais mercados do País, o que

força uma freada nos preços.

Mídia & Mercado - Qual a

solução para isso?

Valente - A Central de Out-

door, juntamente com suas dire-

torias seccionais (existe uma em

cada Estado), acaba de aprovar

um projeto para a busca da qua-

lidade total de seus filiados. O

projeto baseia-se nas premissas

de que participar da Central de

Outdoor continua a ser o grande

diferencial das empresas.




