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O mercado de mídia exterior é polêmico. Poluição visual na opinião de uns, excesso de 
criatividade na opinião de outros — que precisam mostrar, num espaço pequeno e da melhor 
maneira possível, a qualidade do produto apresentado. Segundo especialistas, o segmento é 
formado por mais de 6.000 empresas, das quais 90% são pequenas e médias.  
 
Representando 5% do bolo do mercado publicitário, a mídia exterior engloba serviços de banners, 
placas, luminosos, propagandas em ônibus, táxis e bicicletas, além de outdoors, que representa a 
maior fatia dos anúncios do setor. De acordo com o Sindicato de Empresas de Publicidade Exterior 
do Estado de São Paulo , o mercado movimentou R$ 500 milhões em 2002, sendo que o 
segmento de outdoor, sozinho, faturou cerca de R$ 257 milhões. O Estado de São Paulo 
representa, atualmente, 70% do mercado geral.  
 
Segundo Rubens Damato, presidente do sindicato, 2002 foi um ano confuso para o setor, por 
conta das oscilações na economia e das eleições. “No ano passado, houve um crescimento sazonal 
do mercado, em algumas mídias, por conta do processo eleitoral. O mercado saiu da estagnação”, 
disse. Ele explica que as eleições dão um impulso adicional e momentâneo aos negócios e, de 
30% da ociosidade anual do setor, em ano eleitoral esse percentual cai para 5%.  
 
“Para este ano, no entanto, acredito que os negócios sinalizam para um crescimento de até 20%. 
Mas confio que as coisas vão realmente melhorar em 2004, quando o cenário político e econômico 
estiver definido”, diz.  
 
Luz no fim do túnel  
 
Empresários afirmam que o boom do setor aconteceu em 2000, quando surgiram muitos 
investimentos externos. Por outro lado, 2001 foi um ano ruim, por conta do 'apagão' do governo 
federal. Com a necessidade de economizar energia, o apagão deixou no escuro muitos 
empresários que investiram apenas em painéis luminosos e viram seus negócios despencar.  
 
Segundo Giselle Morcazel, proprietária da Morcarzel Edições & Promoções , especializada em 
eventos do setor, “depois do apagão, outros fatores atrapalharam o crescimento do setor, como a 
guerra internacional e a situação de corte de verbas das agências de publicidade”.  
 
Entretanto, continua ela, “como o setor se retrai quase sempre por circunstâncias sazonais ou 
transitórias, ainda há perspectivas para a retomada dos negócios”, afirmou a empresária.  
 
O otimismo cauteloso dos especialistas é explicado por conta da nova legislação municipal que 
tem por objetivo regularizar o setor. A Lei Municipal 1.3525/28/02, criada no ano passado, 
regulamenta as dimensões da publicidade externa para o comércio e coloca em xeque o 
posicionamento de algumas empresas.  
 
“Temos esperança de que, com a nova lei, se estabeleça um critério mais profissional para o 
setor, o que pode oferecer um controle do número de empresas em situação irregular”, afirmou o 
presidente do sindicato.  
 
A entidade irá assinar, no dia 17 deste mês, dois convênios com o governo municipal para criar 
uma sinergia maior entre administração pública e empresários da área. Os convênios serão para 
implantar um cadastro das empresas de publicidade exterior e para oficializar a parceria do 
sistema de cooperação técnica e operacional entre o sindicato e a Prefeitura de São Paulo. A ação 
vai ajudar os órgãos a fiscalizar as irregularidades. “O sindicato promete dar apoio à Prefeitura 
nessa ação” garantiu.  
 



Na contramão da crise  
 
Há 25 anos no mercado, a Lamarca 3 , localizada no bairro da Pompéia, na Capital, resolveu se 
especializar em serviços de publicidade em ônibus. Apenas na cidade de São Paulo, a empresa 
tem parceria com sete empresas de frota de ônibus, como Viação São Paulo , Viação Via Norte e 
Viação Paratodos . Ao todo, são 3.500 ônibus que recebem os anúncios de mais de 1.200 clientes, 
como Unilever , Nestlé e Parmalat . Com apenas 22 funcionários, a Lamarca 3 já está entre as 
empresas com maior faturamento do setor, fechando 2002 com uma receita de R$ 3 milhões. 
Segundo Rogério Lamarca, proprietário, a expectativa para os negócios é de crescer 20% este 
ano. “Diferentemente das outras empresas, investimos em novos nichos e criamos um 
departamento de vendas porta a porta no interior do Estado. Além disso, estamos lançando novos 
produtos e promoções como a dos ônibus que irão rodar itinerários determinados pelo cliente, 
circulando apenas com a propaganda da empresa”, revela Lamarca. Ele explica que algumas 
ações inovadoras já estão acontecendo e que a tendência do setor é a criatividade. A Gelateria 
Parmalat , por exemplo, vai circular com esse ônibus e fazer ações em sorveterias da rede, 
oferecendo sorvetes e brindes nos pontos-de-venda. A ação foi desenvolvida pela Choofi 
Propaganda .  
 
Outra que se destacou em 2002 e está com boas expectativas para este ano é a LMG Serigrafia , 
que há três anos se especializou em impressão digital e painéis front light, que já representam 
70% dos negócios. Com mais de 500 clientes, a companhia produz banners, faixas, adesivos para 
ônibus, lonas e luminosos. De acordo com Fábio Clini Lebre, diretor de marketing da LMG, a 
empresa investiu US$ 1 milhão em equipamentos modernos e importados de Israel. São 
impressoras digitais, de alta tecnologia, que devem incrementar em até 20% a receita da 
empresa. Com a chegada do novo aparelho, a produção de lonas, por exemplo, deve passar de 60 
m² por hora para 340 m² por hora.  
 
Diferente da realidade de outros concorrentes, Lebre comenta que o ano de 2002 foi determinante 
para os negócios da LMG, que cresceram em até 50%. “Nós imprimimos muita coisa política no 
ano passado e acabamos investindo em novos locais. Adquirimos alguns pontos de front line 
também na cidade de Campinas”, revelou. Entre as preocupações com os negócios este ano, o 
empresário comenta que a variação cambial é algo importante, além da alta taxa de juros do País. 
“Por isso sempre compramos à vista”, comenta. Há 13 anos no mercado, a LMG possui entre os 
clientes Bradesco , Nestlé e Vivo .  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 9 jun. 2003. 


