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Movimento e tecnologia chamam atenção, mas boas idéias ainda têm espaço. 
 
Retângulos de 9 por 3 metros quadrados, os outdoors já estão incorporados à imagem das 
grandes cidades brasileiras. Apesar de antigos e tradicionais, ainda são para publicitários uma 
ótima forma de comunicação com os consumidores. Para se destacar na multidão, a saída adotada 
mais recentemente tem sido a criação de peças que saem do espaço tradicional ou têm 
movimento.  
 
A tradicional marca de uísque Johnnie Walker, fabricada pela gigante do setor de bebidas Diageo, 
percebeu a necessidade de inovar na comunicação com seu público-alvo no Brasil e utilizou os 
tradicionais outdoors. Alessandra Liberman, gerente de marketing da marca, lembra que, para 
cada praça, foi escolhido um foco diferente para a comunicação. Para as capitais nordestinas 
Recife e Salvador, a inovação foi criar peças nas quais as frases eram importantes, com detalhes.  
 
"Trabalhamos frases nos outdoors, como o próverbio chinês - "limitações são criadas apenas pela 
nossa mente" - no qual a última palavra saía do espaço físico original. Em outro, um calendário 
era trocado diariamente. Em São Paulo, precisávamos de outdoors maiores que chamassem a 
atenção do consumidor, então trabalhamos com a linha pela qual caminha o ícone da marca. O 
guindaste puxando a linha surpreendeu o consumidor", explica Alessandra, lembrando que a ação 
é um sucesso, mas o retorno é de difícil medição. "O consumidor é nosso melhor termômetro. Os 
painéis geram comentários e o consumidor interage", explica.  
 
Campanha colocou brinquedos nas ruas  
 
Outra campanha que causou repercussão no Rio de Janeiro foi a da rede de Drogarias Pacheco 
para comunicar sua campanha de arrecadação de brinquedos para doação a crianças carentes. A 
peça, criada pela agência Giovanni FCB, mostra um brinquedo pendurado no meio do outdoor. 
Marcos Vieira, gerente de marketing da rede, lembra que esta foi a primeira iniciativa com este 
tipo de mídia externa.  
 
"Nas outras campanhas realizadas, como a do agasalho e do câncer de mama, usamos outdoors 
normais, sem destacar algum objeto. Para chamar a atenção das pessoas, desta vez optamos por 
algo que chamasse a atenção do consumidor, sensibilizando as pessoas a doar brinquedos", 
lembra Vieira. 
 
A campanha, no entanto, sofreu com os efeitos colaterais. Os brinquedos comprados eram de 
baixo custo, não mais que dois reais, mas eram periodicamente furtados, tirando o sentido da 
comunicação", afirma o gerente de marketing.  
 
Mesmo com o contratempo, até agora, diz Vieira, foram arrecadados 22 mil brinquedos, e há lojas 
que ainda recebem as doações. O gerente lembra que a Drogaria Pacheco não costuma anunciar 
em outdoors. "Mas quando usamos queremos sempre fazer campanhas diferentes, fugindo do 
tradicional. Usamos muita mídia externa, como outdoors, bancas, mobiliário urbano. Como nossa 
gama de consumidores é muito vasta (vai da classe A à classe D), temos que trabalhar as mídias 
integradas", analisa.  
 
Segundo Roberto Vilhena, gerente de criação da agência Artplan, a procura de empresas e 
agências por este tipo de mídia é uma tendência muito usada atualmente. "As mídias estão se 
movimentando em direção à não mídia, ou seja, extrapolar os limites físicos da revista, televisão 
ou outdoor, para chamar a atenção do consumidor", explica.  
 



Para lançar o Fiat Idea, a fabricante de automóveis encomendou à agência Leo Burnett uma 
campanha que refletisse o conceito do carro, que convida os consumidores a escapar da rotina e 
curtir a vida. Benjamin Yung Jr., diretor de arte da agência, lembra que a inovação vem como 
solução para o excesso de outdoors nas cidades.  
 
"Queríamos chamar a atenção das pessoas e o outdoor dá a impressão que um homem está 
fugindo pela parede. O espaço destinado era de cinco andares, mas o boneco mesmo só fica em 2 
andares: otimizamos o espaço. Outro outdoor inusitado que fizemos foi um que simulava um teto 
solar do carro abrindo. A idéia é sair do comum", explica Yung. 
 
Localização é importante no sucesso da estratégia  
 
A localização dos outdoors é importante para o sucesso da divulgação. Alessandra, da Johnnie 
Walker, lembra que para melhor observação, seus painéis foram colocados, em São Paulo, na 
esquina da rua Faria Lima, próximo de sinais de trânsito, sem prejudicar o trânsito.  
 
"O outdoor de São Paulo fica em uma esquina com muitos semáforos, que dá tempo para que o 
motorista veja e entenda. Também nos preocupamos com o fluxo de passantes, para que a 
pessoa vá se acostumando com ele. Fizemos seis painéis na Marginal Pinheiros (em São Paulo), 
onde a palavra sonho aparecia pequena e ia crescendo até o último painel. Só quem passava todo 
dia e ficava um tempo parado no engarrafamento, conseguia entender a mensagem", lembra. 
 
Yung Jr. também lembra que, para este tipo de publicidade, é importante dar tempo para o 
consumidor entendê-la. "Não colocamos, por exemplo, este outdoor em vias expressas. Buscamos 
pontos mais freqüentados por transeuntes ou carros que andassem mais devagar, com sinais de 
trânsito. É uma peça de observação", diz.  
 
Executivos concordam que, mesmo com todas as opções tecnológicas, não se pode desconsiderar 
o básico outdoor dentro dos limites tradicionais. Alessandra lembra que os dois formatos são 
válidos. "Tudo depende do produto e do momento da campanha. Os clientes desejam que as 
peças de suas campanhas gerem comentários", avalia.  
 
"A meta dos publicitários e gerentes de marketing deve sempre ser uma idéia criativa. A 
tecnologia ajuda o consumidor a perceber o produto, mas é preciso falar de coisas humanas. O 
objetivo é a idéia poderosa", completa Vilhena. 
 
Criatividade amplia limites  
 
Pequenas modificações físicas ou uso de um bom texto também são usados em outdoors para 
atrair a atenção do público. Algumas campanhas de sucesso não demandaram o uso de 
mecanismos mirabolantes, mas de boas idéias. A mais recente campanha da rede de varejo 
Hortifruti, com lojas no Rio, em São Paulo e no Espírito Santo, chamou atenção dos consumidores, 
com outdoors que imitam a capa de uma revista de celebridades, na qual as estrelas são legumes, 
verduras e frutas.  
 
"Começamos em Vitória, onde fica a sede da empresa, com três pontos em 2001. No Rio, onde 
temos 11 lojas, a campanha foi trazida no início de 2005. A primeira edição foi com depoimentos 
dos produtos sobre o atendimento da rede. Depois foram criadas peças mostrando que nossas 
celebridades eram os produtos. Daí surgiu a idéia de fazer um outdoor com modelo de revista de 
celebridades e surgiu a "Cascas"", lembra Fernanda Hertel, gerente de marketing da rede 
Hortifruti.  
 
Fernanda não descarta o uso dos outdoors animados. "Depois de sete meses de campanha, 
começaram os feedbacks positivos no Rio, mostrando que a campanha está sendo eficaz. Não 
estamos fechados às novidades, como outdoors que se movem. Mas, por enquanto, esta 



campanha está atingindo nossos objetivos. São 26 pontos de exibição no Rio e poderemos 
estender para 30 pontos em 2006", afirma.  
 
Uma pesquisa publicada na Inglaterra pela Privilege Insurance apresentou dados curiosos. Cerca 
de 25% de motoristas do sexo masculino confessaram que outdoors com mulheres semi-nuas 
distraem sua atenção. Dez por cento das mulheres disseram o mesmo. O supervisor de criação da 
Agência 3, José Padilha, lembra que outras situações podem distrair os motoristas. A empresa de 
Padilha desenvolveu, na campanha de Natal da Leader Magazine, outdoors envolvidos com luzes 
pisca-pisca.  
 
"Claro que é preciso ter uma certa atenção, mas as pessoas podem se distrair com qualquer 
coisa. Acho que o celular desvia mais a atenção. O outdoor diferenciado é mais notado, mas a 
diferenciação pode partir de uma grande idéia no texto. Estamos avançando muito na tecnologia, 
ampliando o limite físico dos cartazes", lembra o publicitário. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 jan. 2005, Gerência, p. B-8. 


