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Mídia Exterior (out of home)

Prof. Rodrigo Duguay 
Mídia – Material de Referência

Tanto o affiche francês quanto o poster
americano são os pais da publicidade 
outdoor. Filhos da evolução da 
litogravura, no século XIX essa arte se 
multiplicou para divulgação de 
espetáculos, como o circo e formam a 
matriz de onde surgiu a publicidade em 
mídia exterior de hoje.

O Circo
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OOH
histórico &
Conceitos

O que é OOH

OOH é a sigla contemporânea para mídias 
exteriores (out of home) e engloba, uma série 
de mídias que ocupam o espaço urbano, desde 
os tradicionais outdoors até mobiliário urbano.

Apesar de estarem sob um mesmo nome 
funcionam de forma distinta entre si, apesar 
de terem o mesmo princípio.
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Histórico
Nos anos 1700 aprendemos a lidar com as 
litogravuras e fazer dos cartazes arte. No entanto 
seu uso era restrito a eventos, serviços e situações 
muito específicas.

Os melhores exemplos de cartazes desta época 
até meados do século XIX estão na divulgação do 
espaço urbano de eventos, sendo seu uso para 
produtos observado com maior amplitude só no 
final deste século e início do século XX.

Billboard

O formato tido como primeiro modelo contemporâneo 
de publicidade OOH como conhecemos é o Billboard: 
uma forma de mídia que permitia divulgar de forma 
regular e padronizada produtos, marcas e serviços. 

Apesar das primeiras experiências comerciais datarem 
de 1860, em 1872 funda-se a Outdoor Advertising 
Association of America: uma associação cujo objetivo
era normatizar e padronizar este tipo de mídia.
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Estandardização

A proliferação deste tipo de publicidade e a própria 
organização cada vez maior das agências de 
propaganda que viriam a ser as maiores parceiras da 
indústria da mídia exterior já no início do século XX, 
pressionaram a indústria de Billboards a buscar 
padronizações.

Com isso, em 1912 criou-se um dos mais 
conhecidos padrões - o de 24 folhas coladas.            
19 pés e 8 polegadas de altura por 8 pés e 10 polegadas de altura

Métricas Iniciais

Cobertura e exposição foram as métricas iniciais 
desenvolvidas pela indústria para mensurar o resultado 
e a penetração de suas placas. A partir dos conceitos 
originais que tratavam de regiões atingidas e 
circulação numérica de pessoas, todas as demais 
métricas da indústria da mídia exterior criaram as bases 
para a validação dos resultados deste tipo de anúncio, 
em contraponto a uma cada vez maior auditagem das 
mídias impressas.
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Características
muitos formatos,                       
um conceito.

Características Gerais
Em um mundo onde as pessoas ficam cada vez 
menos em casa, ampliado por um cenário onde 
a mobilidade urbana dos grandes centros do 
país é preocupante, a mídia exterior é uma 
opção vantajosa. 

Ao lado disso a mídia exterior, por maior que 
seja sua necessidade de concisão nas 
mensagens, tem grande apelo imagético e 
tem evoluído nos substratos de impressão.
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Características de Cobertura
Em caráter Nacional ou mesmo regional é 
complicado programar com eficiência esta 
mídia pelas diversas especificidades de cada 
mercado. Algumas praças limitam a mídia 
exterior, outras simplesmente baniram esta 
mídia, como a capital paulista.

No entanto os formatos combinados com 
mobiliário urbano e em estações de transporte 
público e malls tem crescido como opção.

Vantagens Globais do meio
- Custos: O investimento nesse tipo de mídia é 
baixo comparado a outros meios mais 
tradicionais.

- Oportunidades: A mensagem pode ser 
colocada nos momentos oportunos e sua 
substituição é relativamente rápida.

- Maleabilidade: Pode ser utilizada em uma 
extensão nacional, em uma cidade ou apenas 
em um bairro.
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Vantagens Globais do meio
- Impacto, ação rápida e constante:

Impressiona pelo tamanho e pelas cores. Por ser 
uma mídia que passa a informação de maneira 
objetiva, as pessoas captam melhor a 
mensagem. Como as pessoas geralmente 
circulam diariamente pelas mesmas ruas, faz a 
ação ser constante.

Vantagens Globais do meio
- Massificação: Atinge todos os segmentos na 
mesma proporção. Mídia com penetração 
abrangente.

- Fixação: Em geral, as pessoas circulam pelos 
mesmos locais diariamente e veem as placas 
repetidamente. A mensagem concisa breve 
facilita a memorização.
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Desvantagens possíveis
- Poluição visual, proibição.

- Localização: Por ser uma mídia barata existe muita 
procura, consequentemente encontra-se a dificuldade 
de escolha de locais específicos, principalmente em 
locais de mais trafego de pessoas.

- Vulnerabilidade: Por tratar-se de mídias que ficam 
em vias públicas, esse meio está sujeito a sofrer atos 
de vandalismo.

Desvantagens possíveis
Relativas à Mensagem:

- Concisão: exige mensagens curtas. Estudos da 
década de 1980 definiam entre 8 e 14 palavras para o 
meio, sem relevância metodológica para os dias atuais.

- Especificidade: o meio pede mensagens específicas 
para este suporte, perdendo efeito, normalmente, 
quando existem adaptações de outros meios, em 
particular TV.
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Mídia Dados
- Crescimento do meio em 2014:

A partir deste ano foi liberada a volta controlada de 
publicidade em mobiliário urbano (abrigos de 
ônibus e relógios) o que impacta o crescimento 
deste meio em centros urbanos com mobilidade 
comprometida

- Advento da Classe C:

Inicialmente seu impacto era concentrado nas 
classes A e B, o que não ocorrre mais hoje em dia.

Mídia Dados – Penetração (2014)
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Mídia Dados – Cobertura por meio (2014)

Mídia Dados – Cobertura por meio Recife (2014)
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Mídia Dados – Cobertura por meio Recife (2014)

Outbus – Mídia em ônibus

Também chamado de busmedia e busdoor (!) a 
mídia em ônibus está entre as três mais importantes 
do país do segmento de OOH e a que aponta maior 
lembrança (2014) entre as mídias exteriores no 
Grande Recife

Existem diversos formatos de mídia OOH em 
ônibus, mas trataremos aqui dos painéis nas 
traseiras e laterais de ônibus .
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Mídia em ônibus – destaques

É móvel e alcança pontos onde as placas fixas de 
outdoor e luminosos não alcançam

Percurso determinado por corredores de grande 
circulação

Custo de produção relativo baixo e alto Impacto 
Visual.

Investimentos mídia exterior (ibope)

Meio Jan a Jun/2014 Jan a Jun/2013
R$ 0 % R$ 0 %

TOTAL 59.665.064 100 52.039.397 100
TV 34.225.203 57 27.529.734 53
JORNAL 8.244.167 14 8.738.333 17
TV ASSINATURA 4.944.849 8 3.515.367 7
INTERNET 3.175.474 5 3.619.305 7

TV MERCHANDISING 3.001.738 5 2.778.108 5

REVISTA 2.902.951 5 2.952.725 6
RADIO 2.532.687 4 2.182.805 4
CINEMA 306.118 1 149.302 0

MOBILIARIO URBANO 284.736 0 265.930 1

OUTDOOR 47.142 0,1 45.631 0

http://www.ibope.com/pt-br/conhecimento/TabelasMidia/investimentopublicitario/Paginas/default.aspx
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Investimentos mídia exterior (ibope)

Outdoor

Bissemana

Formatos com aplicações e combinações

Placas padrão consolidadas na cidade
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