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i. Introdução  

 

Este trabalho de investigação tem como tema de estudo a Publicidade Exterior, um meio 

publicitário pouco estudado em Portugal, mas que ocupa o terceiro lugar no ranking do 

investimento publicitário, em que em primeiro está a televisão e em segundo está a 

imprensa.  

 

Ao iniciar a pesquisa, percebi rapidamente que a bibliografia sobre esta temática é muito 

escassa e também se tornou claro que havia indefinição sobre esta temática enquanto meio 

publicitário e enquanto sector profissional.  

 

O primeiro capítulo deste trabalho de investigação inclui as origens da Publicidade 

Exterior bem como os resultados de uma pesquisa sobre a história da Publicidade Exterior 

em Portugal. Uma vez que este meio publicitário é pouco estudado, foi necessário recorrer 

à pouca bibliografia existente e a um levantamento de informações junto das revistas 

profissionais publicadas durante as últimas quatro décadas, mais concretamente desde 

1972. 

 

O segundo capítulo tem como objectivo contextualizar e caracterizar o mercado da 

Publicidade Exterior em Portugal e explicar o relacionamento entre as agências de 

publicidade e de meios e o meio exterior. 

 

O terceiro capítulo, a contextualização teórica da Publicidade Exterior em Portugal, em 

primeiro lugar situa a Publicidade Exterior no âmbito da comunicação de Marketing em 

Portugal, em segundo lugar apresenta os suportes do meio exterior e em terceiro lugar 

inclui a revisão de literatura global dos investigadores académicos. 
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 O quarto capítulo inclui o trabalho de campo desenvolvido neste trabalho de investigação 

que por sua vez inclui duas fases.  

 

Desta forma, o desenho da investigação do trabalho de campo revela duas fases. Na 

primeira fase desenvolveu-se um estudo exploratório que incluiu três etapas. Na segunda 

fase desenvolveu-se uma investigação qualitativa em que foi aplicado um questionário 

Delphi aos profissionais do sector da Publicidade Exterior.  

 

A primeira fase em que decorreu o estudo exploratório composto por três tipos de 

investigação, ajudou a aclarar a situação da Publicidade Exterior em Portugal, mas não 

permitiu encontrar uma definição para este meio publicitário. 

 

O estudo exploratório desenvolveu-se em três etapas: 

Primeira etapa: recolha de dados junto das fontes primárias:  

- Entrevistas em profundidade a profissionais do sector da Publicidade Exterior; 

- Recolha de informação fornecida por as empresas distribuidoras do meio outdoor em 

papel e em CD; 

- Análise de informação junto de revistas profissionais desde 1973 até ao momento. 

Nesta fase, foi possível identificar os problemas do sector da Publicidade Exterior como 

por exemplo a inexistência de um estudo de audiências e nível de profissionalismo baixo. 

Dos objectivos iniciais propostos, foi alcançado o de listar os diferentes suportes do meio 

outdoor, mas não foi possível elaborar uma definição de publicidade de exterior. 

 

Segunda etapa decorreu junto de alunos de licenciaturas de comunicação, marketing e 

publicidade. Dado que na primeira fase do estudo exploratório foi abordado o problema de 

pouca formação profissional entre os profissionais do sector e não foi possível encontrar 

uma definição clara de Publicidade Exterior, foi realizada uma investigação junto de 

alunos de três institutos superiores com licenciaturas de comunicação, marketing e 

publicidade. O questionário aplicado a esta amostra revelou também alguma confusão 

sobre a definição de Publicidade Exterior. 
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Após estes resultados pouco conclusivos, optou-se por utilizar o método Delphi.  

Mas para aplicar o questionário Delphi às empresas distribuidoras de Publicidade Exterior, 

foi necessário saber quem são estas empresas. 

 

Terceira etapa: foi realizada uma análise de conteúdo dos websites das empresas do sector 

o que permitiu seleccionar e elaborar uma lista final com as empresas que se dizem operar 

como distribuidoras de Publicidade Exterior, que têm um site operacional, onde informam 

sobre as localizações dos seus suportes e colocam os seus contactos.  

 

Após a elaboração desta listagem foi possível aplicar o método Delphi. 

Na segunda fase do trabalho de campo desenvolveu-se uma investigação qualitativa em 

que foi aplicado um questionário Delphi aos profissionais do sector da Publicidade 

Exterior.  

 

O questionário foi enviado para uma lista de trinta empresas distribuidoras de Publicidade 

Exterior, para Professores Universitários de licenciaturas de comunicação, marketing e 

publicidade, onde são leccionadas unidades curriculares de publicidade e por outros 

profissionais de agências de publicidade pois são estes que sugere ao anunciante investir 

em Publicidade Exterior.  

 

Da lista inicial, recebemos um total de vinte e cinco questionários Delphi respondidos na 

segunda volta, que nos permitiram fazer a nossa análise estatística (com recurso ao 

software SPSS) e elaborar as nossas conclusões. 

Este capítulo apresenta ainda a explicação de todos os gráficos resultantes das várias 

questões respondidas pelos especialistas do painel Delphi.  

 

O quinto capítulo apresenta as conclusões, as limitações e as linhas futuras de investigação. 

O sexto capítulo inclui a bibliografia. 

E por último o sétimo capítulo inclui os anexos.  
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ii. Tema de estudo: Publicidade Exterior em Portugal 

 

Este trabalho de investigação surge da necessidade de abordar a Publicidade Exterior, um 

meio publicitário que tem sido pouco estudado, mas que cresceu e se desenvolveu nos 

últimos anos em Portugal, tendo-se tornado importante no panorama do mercado da 

publicidade global.  

 

O meio exterior adquiriu um papel proeminente, relativamente a outros meios 

publicitários, não só no que diz respeito ao investimento por parte dos anunciantes como 

também quanto ao seu desenvolvimento através de técnicas inovadoras que permitem 

maior criatividade nos anúncios.  

 

A Publicidade Exterior moderna teve as suas origens em Portugal por volta de 1915, nesta 

época de forma não sistematizada. Desde esta data foi evoluindo lentamente sendo 

influenciada pela conjuntura económica, política e social de Portugal.  

 

Seguimos a abordagem histórica efectuada pelo Professor Doutor Rui Estrela, na sua tese 

de Doutoramento apresentada em 2002 na Faculdad de Comunicación da Universidad 

Pontifícia de Salamanca, intitulada “Aproximação Diatónica à Publicidade no período 

1932-1973. Os Livros resultantes desta tese, “A Publicidade no Estado Novo 1932-1959, 

1960-1973”. Volume I e II tornam-se de consulta essencial para o entendimento do actual 

percurso do mercado publicitário em geral e da Publicidade Exterior em particular, na 

realidade portuguesa.  

 

No âmbito deste trabalho de investigação, pretende-se partir da pesquisa referida para 

compreender o estado da Publicidade Exterior em Portugal na actualidade e enquadrar 

perspectivas de futuro. 
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 Como base teórica serão analisados os trabalhos de investigação das Professoras Doutoras 

Marta Pacheco Rueda (2000) e Eva Breva Franch (2007), que investigaram o tema da 

Publicidade Exterior, em Espanha, em vertentes diferentes.  

 

Marta Pacheco pesquisou sobre a vertente histórica da Publicidade Exterior em Espanha. 

Eva Breva explorou este meio publicitário para aclarar o que está a afectar o 

desenvolvimento do meio, no mercado espanhol. 

 

Devido à parca existência de literatura sobre esta temática, nomeadamente sobre a 

realidade Portuguesa, parece-nos fazer sentido consultar e analisar fontes bibliográficas 

espanholas dado que Portugal e Espanha são países vizinhos, com um largo percurso em 

comum, que desenvolveram fortes relações comerciais e com um mercado semelhante 

apesar de ter dimensões diferentes. 

 

O Meio publicitário Exterior tornou-se importante devido à sua dimensão económica 

fazendo dele um importante sector económico em crescimento no mercado da publicidade 

global em Portugal. O aumento crescente do investimento na publicidade Exterior coloca-o 

em terceiro lugar na tabela de investimento por meio, tendo registado em 2010 um 

investimento anual de 194,186 milhares de Euros, a preços de Tabela1, o que corresponde a 

23.501 inserções. 

 

Paralelamente, existe outra justificação mais subjectiva relacionada com o facto de ser 

Docente Universitária, tendo vindo a leccionar no ensino Privado, em Universidades e 

Institutos de Ensino Superior e Politécnicos, em Licenciaturas enquadradas na área da 

Comunicação. Nomeadamente Universidade Autónoma de Lisboa, Universidade Lusófona, 

Instituto de Artes Visuais Design e Marketing e Instituto das Novas Profissões. Fazendo 

parte, desde 2010 do CIGEST - Centro de Investigação em Gestão como responsável pela 

                                                 
1
 Anuário de Media e Publicidade 2010, Marktest. Nota: Investimento a preços de tabela. Valores em Milhares de 

Euros. Inserções em Outdoor em Milhares. 
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 linha de comunicação e como Coordenadora Executiva da Revista IBER - International 

Business and Economics Review, ISSN 1647 – 1989, que acolhe a investigação em 

ciências sociais em comunicação, economia, gestão e marketing.  

 

Dado que existe pouca literatura sobre esta temática, torna-se necessário investigar sobre a 

opinião dos profissionais que trabalham com a Publicidade Exterior. Desta forma será 

possível conhecer o estado da Publicidade Exterior em Portugal. 

 

 

iii. Objecto de estudo 

 

A temática da Publicidade Exterior tem sido pouco explorada em Portugal. Desta forma, 

nesta investigação iremos seguir um desenho da investigação que parte de uma abordagem 

inicial da temática com base em revisão bibliográfica e de um estudo exploratório.  

 

Neste estudo exploratório, foi efectuada uma investigação através da utilização da técnica 

de entrevista em profundidade com o objectivo de elaborar: 

- Uma listagem de suportes de Publicidade Exterior  

- Uma definição de Publicidade Exterior consensual na perspectiva dos profissionais do 

mercado. 

 

O primeiro objectivo foi alcançado, e a lista de meios foi elaborada de acordo com a 

informação fornecida em entrevista pelos profissionais da Publicidade Exterior. A 

definição de Publicidade Exterior na perspectiva dos diversos profissionais da Publicidade 

Exterior, não foi encontrada, pois os especialistas não estavam de acordo relativamente a 

este ponto. Por isso foi necessário utilizar uma metodologia que permite alcançar o 

consenso como o Delphi.  

Neste âmbito, faz sentido, colocar a questão: 

- Não há, definitivamente, consenso entre os profissionais que trabalham nas empresas 

distribuidoras da Publicidade Exterior? 
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 De todos os modos, valeria a pena alargar a amostra junto dos profissionais que trabalham 

a Publicidade Exterior de modo a esclarecer a questão. 

 

 

iv. Justificação do trabalho  

 

Consideramos necessário e importante encontrar uma definição de Publicidade Exterior 

dado que: 

- O meio exterior existe: é necessário saber quais são os critérios que governam o meio 

Outdoor – o terceiro mais importante no ranking do investimento do sector publicitário em 

Portugal: Televisão, Imprensa, Outdoor, Rádio, Cinema, Internet.  

 

Após a análise teórica de fontes secundárias e a recolha de dados junto de fontes primárias 

no estudo exploratório, foi realizado um trabalho de campo qualitativo, através da 

aplicação da Técnica Delphi, em que se procura recolher a opinião dos especialistas das 

seguintes áreas:  

- Profissionais dos distribuidores da Publicidade Exterior, nomeadamente junto das 

empresas mais representativas do sector, uma vez que são estes que comercializam as redes 

de suportes.  

- Agências de Meios, Centrais de Compra e Agências de Publicidade. Torna-se necessário 

saber a opinião deste grupo de profissionais pois decidem ou têm elevada influência na 

decisão do anunciante na elaboração de um plano de inserções publicitárias e no momento 

da compra de espaço. 

- Docentes universitários da área da comunicação, marketing e publicidade que anualmente 

formam novos profissionais que serão absorvidos no mercado de trabalho e que investigam 

escrevem artigos científicos sobre estas temáticas.  

 

Desta forma, pretende-se chegar às conclusões finais de forma a aclarar o tema da 

Publicidade Exterior. Serão incluídas reflexões pessoais sobre o estado da questão, pois 

estas serão um valor acrescentado ao tema objecto de estudo.  
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v. Objectivos 

 

1 - Este trabalho de Investigação tem como objectivo principal encontrar uma definição de 

Publicidade Exterior, que seja o resultado das opiniões dos distribuidores de Publicidade 

Exterior em Portugal e que esteja aprovada pelos mesmos. 

 

2 - Como objectivo secundário, este estudo, vai contribuir para delinear as linhas de 

desenvolvimento do presente e do futuro da Publicidade Exterior no mercado português.  

 

A concretização do primeiro objectivo tem por base a revisão bibliográfica, a recolha de 

informação junto de publicações especializadas e profissionais do sector da publicidade, 

marketing e comunicação, a aplicação de um questionário junto de alunos universitários da 

área da publicidade e ainda a pesquisa de informação nos websites empresariais das 

empresas distribuidoras de Publicidade Exterior. 

 

O estudo exploratório permitiu, através da análise dos resultados das entrevistas em 

profundidade a profissionais do sector, a elaboração de uma lista de suportes de acordo 

com as nomenclaturas utilizadas pelos principais distribuidores de Publicidade Exterior no 

mercado Português. O trabalho exploratório tornou possível também perceber que não 

seria fácil encontrar uma definição de Publicidade Exterior, dado que as entrevistas, o 

questionário a alunos universitários e a bibliografia revelava confusão sobre uma possível 

definição. 

 

Desta forma para concretizar o objectivo principal e o secundário foi necessário utilizar a 

técnica Delphi, isto é, encontrar a definição de Publicidade Exterior alcançando o consenso 

entre especialistas bem como delinear linhas de investigação presentes e futuras da 

Publicidade Exterior em Portugal e esclarecer as bases desta forma de publicidade em 

Portugal.  
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vi. Apresentação da estrutura da investigação 

 

 

No âmbito deste trabalho de investigação, abordamos a Publicidade Exterior, através da 

explanação de um sector que inclui as empresas distribuidoras do meio Outdoor, o que 

significa aquelas que disponibilizam aos anunciantes circuitos de localizações de Outdoors, 

de Mobiliário urbano (e.g.: Mupis, Paragens de autocarro, quiosques entre outros) 

Transportes Públicos, Centros Comerciais. 

 

De forma a aclarar a situação da Publicidade Exterior, este trabalho inicia-se pela 

explanação do que é a publicidade enquanto área que abarca vários meios publicitários: 

Televisão, Imprensa, Publicidade Exterior, Rádio, Cinema e Internet. De seguida, é 

realizado um enquadramento da Publicidade Exterior: Origens históricas, situação no 

mercado português, análise da investigação conhecida até ao momento e por fim, o 

trabalho de campo realizado.  

 

O trabalho de campo está orientado para uma recolha de informação junto dos 

profissionais do sector através de conversas informais, entrevistas, recolha de informação 

em revistas especializadas do sector, questionários, análise de websites empresariais. 

 

Estes capítulos englobam os pontos considerados relevantes que poderão conduzir 

directamente à hipótese, para que seja possível refutá-la ou não. 
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 Desenho do marco teórico: 

 Publicidade Exterior em Portugal 

 Marco Teórico 

 Origens  

História Recente 

Mercado Investigação 

académica e 

profissional 

Publicidade Exterior 

Comunicação de 

Marketing e suportes 

 Revisão 

Bibliográfica 

Revisão 

bibliográfica  

Fontes oficiais 

Revisão 

Bibliográfica 

Revistas 

Profissionais 

Estudo Exploratório 1 

 
Panorama Actual 

 

 

Definição 

 

Lista de Suportes 

Perspectivas de 

desenvolvimento Futuro 

Estudo Exploratório 1 – Não foi 

possível a definição 

  

Investigação qualitativa  

Método Delphi Estudo Exploratório 2 - Indefinição  

Estudo Exploratório 3 – Amostra 

para painel Delphi 

 

Investigação qualitativa – Delphi – 

Definição encontrada 

 

 Resultados 

 Conclusões 
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Capítulo 1 - Origens da Publicidade 

Exterior 

 

1.1. Origens da Publicidade Exterior 

 

Com este capítulo, sobre as origens da Publicidade Exterior em geral e sobre a história 

deste meio em Portugal, pretende-se simplesmente enquadrar o objecto de estudo, uma vez 

que é importante destacar que este é a forma mais antiga de publicidade e que em Portugal 

existiu em diferentes fases da história moderna do nosso país. 

 

As origens da Publicidade Exterior remontam a um período entre cinco mil anos e três mil 

anos, segundo os diversos autores. E apesar deste meio publicitário se ter definido melhor 

nos últimos dois séculos, a verdade é que a publicidade Exterior acompanhou o 

desenvolvimento da humanidade sendo realizada com os diversos suportes característicos 

de cada povo e de cada época histórica.  

 

 

1.1.1. Papiro egípcio exposto na rua há 5 mil anos – 1º registo de Publicidade 

Exterior 

 

Para alguns investigadores como Taylor (1995:48), a primeira utilização registada do mais 

antigo meio publicitário ocorreu no Egipto, há pelo menos cinco mil anos atrás, em que foi 

utilizado um papiro egípcio exposto na rua, anunciando uma recompensa pela captura de 

dois escravos foragidos. Os mercadores egípcios ficaram conhecidos por também gravarem 

mensagens em pedras que colocavam nas estradas públicas.  
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Durante o império romano começaram a utilizar-se sinais exibidos como por exemplo um 

cacho de uvas colocado do lado de fora junto a uma porta indicava uma loja de vinho e 

tinha o objectivo de prender a atenção de quem passava. Na Europa, o sinal heráldico de 

pousada ficou conhecido. No século XXIII, os negócios europeus deviam ser identificados 

com um sinal pendurado na porta. 

 

Outros investigadores consideram que as origens da publicidade Exterior se determinam 

por uma placa de argila encontrada na Babilónia e datada de há três mil anos, que divulga 

os serviços de um comerciante de unguentos (Russell et al., 1988: 3). 

 

O uso dos letreiros, combinando escrita e imagens, era comum na antiguidade e são 

considerados os precursores da Publicidade Exterior. Os Babilónios, Gregos e Romanos 

foram, entre outros povos, os primeiros utilizadores deste meio. Na Europa existem 

registos da sua utilização desde a época medieval. (Castro, 2007: 46). 

 

 

1.1.2. Paleo-Publicidade – A Publicidade Exterior e a civilização 

 

Mesquita (2006:27-39) associa as origens da Publicidade Exterior aos vários tipos de 

materiais utilizados como suporte por diferentes povos e em diferentes épocas da história 

da civilização. Este autor menciona o conceito “paleo-publicidade” que se refere às 

imagens expostas fora de portas ao longo da história do homem, antes do nascimento da 

publicidade moderna. Cada material referido abaixo situa-se num determinado contexto 

histórico, reflectindo a sua época a vários níveis: social, económico, estético e tecnológico. 

Desta forma, é possível salientar que a comunicação exterior é ancestral e a sua origem 

remonta às nossas próprias origens como seres socialmente organizados. Os materiais 

considerados ao longo desta evolução são: argila, madeira, pedra, metais, papiro e papel. 
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Quadro 1 – Resumo dos materiais que serviram como suporte de registo à Publicidade 

Exterior ao longo da História. (Adaptado de Mesquita, 2006:27-39). 

 

Materiais Civilizações / Povos 

Argila Quarto milénios antes da nossa era - Escrita pictográfica suméria: inscrições 

elaboradas feitas em lugares públicos com o fim de glorificar as novas 

dinastias, de que é exemplo a de Urukagina e de Lagash, de 2.350 a.c. 

(Thompson 2000: 136). 

Madeira  Os Egípcios utilizavam a madeira recoberta de cera ou estuque e branqueada 

com verniz. 

Gregos e Romanos utilizavam: 

- Tabulae - placas que assinalavam as tabernas.  

-Caudice - Suporte móvel de informação, com formas variáveis. Juntavam 

tábuas e faziam dípticos e trípticos que formavam polípticos. 

Pedra A arte rupestre é um dos exemplos mais eloquentes e misteriosos dos nossos 

antepassados pré-históricos.  

Foi também o material mais usado principalmente na civilização greco-

romana com o objectivo de divulgar e perpetuar a informação.  

Metais São materiais mais resistentes, duráveis e eficazes utilizados por todos os 

povos do Neolítico. 

Papiro O papiro é uma planta aquática existente no Delta do Nilo, que deu origem ao 

papel. Foi utilizado, até à introdução do papel, pelos faraós do Egipto, 

contribuindo para o recheio das suas bibliotecas. Entre as várias referências 

do uso deste suporte na paleo-publicidade, retemos a seguinte, encontrada em 

The Poster (1910:110) “existe um papiro no Louvre que oferece uma 

recompense pela captura de dois escravos com data de 146 d.c.. O estilo e a 
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descrição deste anúncio coloca-o na classe dos cartazes”. 

Papel Na época da renascença aconteceu a redescoberta da imprensa móvel, por 

Gutenberg.  

Um dos primeiros cartazes impressos a chegar até nós foi The Pyes of 

Salisbury Use de 1480, produzido pelo inglês William Caxton, 

contemporâneo de Gutenberg que introduziu a imprensa móvel no Reino 

Unido. Tratava-se de uma mensagem, colocada à porta das igrejas, destinada 

a promover o livro religioso.  

Em 1796, Aloys Senefelder inventa a litografia que vai permitir, décadas 

mais tarde, desenvolvimentos sem precedentes na história da impressão. O 

mais revolucionário de todos é o uso da cor, até então praticamente 

inexistente.  

Por volta de 1848, já se imprimiam cerca de 10 000 folhas por hora e no final 

do século, em 1899, só em França, foram impressos 1.200.00 cartazes. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na idade média, as mudanças no âmbito da comunicação no espaço público não foram 

significativas, mas a invenção da imprensa de caracteres móveis de Gutenberg no século 

VX, e mais tarde, a prensa litográfica de Senefelder que permitia a impressão de imagens a 

cores (Estrela, 2004:58), foram acontecimentos importantes para a Publicidade Exterior, na 

medida em que se tornou possível fazer cartazes com melhor qualidade, a cores.  

 

 

Com origem na Antiguidade, a história da comunicação visual está relacionada com a 

evolução do conhecimento, da tecnologia, do comércio, da política, da arte, da vida urbana 

e do progresso das cidades. (Rato, 2006:13).  
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1.2. O cartaz no século XIX 

 

Com o nascimento da sociedade de massas nos países mais desenvolvidos, a mobilidade 

cada vez mais acentuada das pessoas e a focalização no mercado, através do marketing e 

da publicidade, impulsionam o incremento de cartazes de grandes dimensões.  

 

A Publicidade Exterior, tal como hoje a entendemos, tem aqui o seu começo. Estavam, 

então, criadas as condições de base para que a comunicação exterior tomasse novos 

contornos, dando resposta a uma situação estrutural a qual, a partir de meados do século 

XIX, configura a actual sociedade de consumo.  

 

De facto, as inovações do século VX, a imprensa de caracteres móveis de Gutenberg, e do 

século XVIII, a prensa litográfica de Senefelder que permitia a impressão de imagens a 

cores, tornaram possível o aparecimento dos primeiros cartazes modernos. 

 

Durante as primeiras décadas do cartaz moderno, havia grande cumplicidade com a 

pintura, o que denota grande envolvimento das correntes artísticas da época. Com efeito, a 

Arte Nova e seus artistas influenciaram decididamente os primeiros tempos do cartaz 

moderno, dado que os artistas publicitários eram também artistas pintores.  

 

Na história universal sobre o cartaz, e apesar dos diferentes enfoques cronológicos, existe 

uma clara unanimidade acerca da determinação da data de nascimento do cartaz 

publicitário. Os diversos autores situam o surgimento em 1890 e contextualizam este facto 

com determinados factores económicos, urbanísticos e estéticos.  

 

Marta Pacheco Rueda, no seu livro “Cuatro décadas de Publicidad Exterior en Espanha” 

afirma ainda que a necessidade de ampliar o mercado de certos produtos – a produção em 

série fazia com que a oferta superasse a procura – proporcionou a utilização de mensagens 

publicitárias atraentes que motivassem a compra do produto anunciado. O cartaz surgiu 
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 como uma nova linguagem artística em que o texto e a imagem se inter-relacionavam. 

Com esta clara vocação pública, o lugar ideal para a colocação do cartaz não podia ser 

outro que a rua, onde os vários cartazes coloridos de dimensões suficientemente grandes 

poderiam ser vistos facilmente pelas pessoas e conseguirem impactá-las. (Pacheco Rueda, 

2000:22). 

 

Gutiérrez Espada (1995:107) destaca que como circunstância definitiva para o surgimento 

do cartaz publicitário: “a renúncia de numerosos artistas à prática da arte pura para 

estabelecer a sua actividade profissional equidistante entre a arte e a indústria”. (idem, 

2000:22). 

Jules Chéret, considerado o pai do cartaz moderno, trabalhou para as grandes marcas da 

época, produzindo cartazes para a indústria farmacêutica e de perfumes, para óperas, 

museus, ballets, bebidas, entre muitas outras.  

A partir de 1890 existe uma verdadeira consciência social sobre o surgimento de um novo 

meio de comunicação visual, confirmando-se assim o carácter precursor das primeiras 

obras de Chéret, cuja influência junto com a evolução da técnica litográfica 

proporcionaram uma renovação do aspecto dos cartazes – com a ampliação das suas 

dimensões e a superação das limitações cromáticas da tipografia clássica, assim como uma 

multiplicação da sua utilização. (Gutiérrez Espada, 1995:107).  

 

A figura cinco, cartaz a anunciar um grande baile, é exemplificativa pelo seu design e cores 

utilizadas desta fase inicial do cartaz moderno. 



 

 

 

Figura 1 - Cartaz de Jules Chéret

o elevado carácter dinâmico da sua obra: o palhaço e as raparigas parecem saltar para fora 

do cartaz, efeito que acentua a inscrição curvada e nos sugere um cartaz tridimensional 

(Barnicoat, 2000:17).2 

 

As correntes artísticas da Europa da segunda metade do século XIX e da primeira metade 

do século XX, como o período modernista, os movimentos cubista, futurista, De Stijl, 

expressionista, Art Déco, surrealista, foram influenciando o design do

muitos artistas aproveitavam o cartaz comercial para divulgar a sua arte. O estilo Art Déco 

foi provavelmente o que melhor se adaptou aos objectivos comerciais do cartaz, talvez 

devido às suas características ecléticas, tendo sido mui

período 1920-1930. (Pacheco Rueda, 2000).

 
                                                
2 Jules Chéret (31 de Maio de 1836 

em 1860, na criação de cartazes publicitários artísticos. Combinava imagens com um texto curto, permitindo 

ao leitor uma leitura rápida e a recepção clara da mensagem. Em vários de seus trabalhos utilizava mulheres 

belas e alegres como ilustração. [Em Linha] Disponível em:

[consultado em 01.08.2011] 
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Chéret, em litografia a cores. Trata-se de um trabalho que indicia 

o elevado carácter dinâmico da sua obra: o palhaço e as raparigas parecem saltar para fora 

do cartaz, efeito que acentua a inscrição curvada e nos sugere um cartaz tridimensional 

As correntes artísticas da Europa da segunda metade do século XIX e da primeira metade 

do século XX, como o período modernista, os movimentos cubista, futurista, De Stijl, 

expressionista, Art Déco, surrealista, foram influenciando o design dos cartazes da época e 

muitos artistas aproveitavam o cartaz comercial para divulgar a sua arte. O estilo Art Déco 

foi provavelmente o que melhor se adaptou aos objectivos comerciais do cartaz, talvez 

devido às suas características ecléticas, tendo sido muito utilizado na Europa e nos EUA no 

1930. (Pacheco Rueda, 2000). 

         

Jules Chéret (31 de Maio de 1836 – 23 de Setembro de 1932) foi um pintor e litógrafo francês. Foi pioneiro, 

em 1860, na criação de cartazes publicitários artísticos. Combinava imagens com um texto curto, permitindo 

ao leitor uma leitura rápida e a recepção clara da mensagem. Em vários de seus trabalhos utilizava mulheres 

elas e alegres como ilustração. [Em Linha] Disponível em: http://tipografos.net/tecnologias/litografia.html
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 Na Europa, o design do cartaz seguia as tendências artísticas da época. Assim, antes de 

1914, artistas como Toulouse-Lautrec, Steinlen, Cherét, Capiello e Bonnard cobriam os 

muros de Paris com os seus cartazes. Em Espanha, o modernismo destacou-se na 

Catalunha através das obras de Alexandre de Riquer, Adriá Gual e Ramon Casas no 

período de 1897-1907. 

 

 

1.2.1. O outdoor moderno do século XX 

 

Nesta época, na Europa os cartazes ainda continuavam a ser colocados nas paredes e nos 

muros das cidades, enquanto nos EUA os cartazes já eram colocados em suportes 

normalizados, o que permitia a distinção do cartaz publicitário de outros signos. Por outro 

lado a rua permitia a colocação dos cartazes em espaços novos por vezes fora dos limites 

das cidades onde aumentava a circulação de veículos. (Pacheco Rueda, 2000:24). 

 

Paralelamente a esta expansão, rapidamente se percebeu uma oportunidade de negócio e, 

com o pretexto de regular a actividade, as autoridades municipais começaram a fornecer 

licenças para a colocação de suportes específicos e é assim que começam a surgir no 

espaço público os locais próprios e pagos para afixar publicidade (Rato, 2006:8). 

 

A passagem do século XIX para o Século XX tornou possível uma série de inovações na 

forma de fazer e colocar publicidade na rua. Estas inovações surgem ao nível da 

comercialização da Publicidade Exterior e também ao nível dos suportes da Publicidade 

Exterior. O quadro seguinte mostra um resumo dos acontecimentos relevantes que 

decorreram no inicio do final do Século XIX e do inicio século XX, que reflecte o rápido 

desenvolvimento inicial nos EUA do meio exterior e o seu reflexo na Europa. 
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 Quadro 2 – Resumo dos acontecimentos marcantes na História do Outdoor nos EUA e na 

Europa, de 1830 a 1980 (adaptado de Mesquita, 2006:54-55). 

 

Ano Acontecimento 

1830 Surgem nos USA os primeiros cartazes com mais de 15 m2. 

1831 Primeiro caso de publicidade móvel num carro, em Nova York. Mais tarde, 

em 1897, uma notícia publicada no Display Advertising, dá conta de grandes 

desenvolvimentos a este nível, na cidade de Chicago. 

1867 Primeiros registos de aluguer de espaços para grandes cartazes, nos USA. 

1882 Em Londres é exibido o primeiro cartaz composto com flashes de luz. 

1887 Primeira experiência com sucesso, no uso de estruturas de ferro dos Outdoor. 

Surge a “British & Irish Bill Poster Association”. 

1891 Nasce em Chicago a “Bill Posters Association of the United States and 

Canada”. Os seus propósitos são: promover a compreensão do Outdoor; 

providenciar serviços competentes aos seus membros; emitir conceitos éticos 

de actuação. 

1896 Inicia-se a publicação de Billposter, jornal mensal dedicado ao sector.  

1900 Criação de estruturas estandardizadas nos USA e consequente boom de 

empresas do sector. Grandes cartazes com marcas como Palmolive, Kellogg e 

Coca-cola começam a difusão em massa. 

1904 Nova York abre a primeira linha de metro com publicidade disponível. 

1925 O nome do fabricante de automóveis “Citroen” é mostrado com iluminação 

eléctrica, na Torre Eiffel, entrando para o Guiness Book como o maior 

Outdoor do mundo.  

É criada a Outdoor Advertising Association in América, OAAA, a qual a 

partir de então, tutela todos os interesses relacionados com a Publicidade 

Exterior 

1934 A indústria estabelece The Traffic Audit Bureau (TAB), com o objectivo de 

fornecer aos publicitários dados que possam determinar as audiências do 
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Outdoor 

1956 Implementação de uma linha de luzes fluorescentes para os painéis de 

Outdoor 

1962 A empresa francesa JC Decaux inventa os cartazes afixados nas paragens dos 

autocarros. 

1970 A implementação no mercado da tecnologia digital permite multiplicar as 

opções de produção e formato. 

1980 Surgem várias inovações: vídeo; efeitos especiais nas superfícies criadores da 

ilusão de movimento e textura e a utilização da energia solar para iluminação. 

  

. 

 

Ao longo do século, a Publicidade Exterior melhorou as suas infra-estruturas e o número 

de empresas dispostas a apostar nela também bem como a diversidade de sectores de 

actividade.  

 

Os suportes de Publicidade Exterior foram modificados tanto nos EUA como na Europa. 

Em 1964 a empresa francesa JC Decaux instalou na cidade de Lyon o primeiro “abribus”, 

um abrigo de passageiros no qual era possível afixar cartazes publicitários. O objectivo de 

Jean-Claude Decaux, fundador da JC Decaux, era equipar as cidades com mobiliário 

urbano, associando a publicidade a serviços públicos. (Rato, 2006:8). 

 

A empresa JC Decaux conseguiu elevar a Publicidade Exterior do formato de Cartaz 

exposto num suporte apropriado e colocado no espaço Público, para um meio publicitário 

que introduz não só suportes inovadores, como por exemplo o abrigo dos autocarros, como 

também se torna duplamente útil para os consumidores que são informados sobre os novos 

produtos e para a cidade que tem mobiliário urbano útil para os cidadãos.  

 

Desde o século XIX até aos nossos dias, os suportes da Publicidade Exterior evoluíram nas 

suas dimensões, tornaram-se maiores, melhoraram as suas estruturas, da madeira para o 

metal, nas suas técnicas de impressão, da pintura manual para a tecnologia digital, do 



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

28  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

 formato simples de cartaz para suportes que oferecem algo mais à cidade, como o 

mobiliário urbano. 

 

 

 

1.3. As origens da história recente da Publicidade Exterior 

 

Esta abordagem histórica não tem como objectivo ser um estudo aprofundado da história 

do meio exterior, mas pretende apresentar as origens e o percurso deste tipo de publicidade 

para se ter uma noção de como influenciou a Publicidade Exterior no presente.  

 

De acordo com os diferentes investigadores as origens da Publicidade Exterior datam de 

entre três a cinco mil anos atrás: uma placa de argila da Babilónia ou um papiro egípcio 

exposto na rua.  

 

O conceito de paleo-publicidade proposto por Mesquita (2006:27) refere-se às imagens 

expostas fora de portas ao longo da história do homem, antes do nascimento da publicidade 

moderna associadas aos vários tipos de materiais utilizados como suporte por diferentes 

povos e em diferentes épocas. Os materiais considerados ao longo desta evolução são: 

argila, madeira, pedra, metais, papiro e papel. 

 

Na idade média, as mudanças no âmbito da comunicação no espaço público não foram 

significativas, mas as invenções de Gutenberg e de Senefelder ajudaram o 

desenvolvimento da Publicidade Exterior, dado que viriam a permitir a impressão de 

cartazes mais facilitada.  

 

É possível delinear um percurso da Publicidade Exterior desde os primórdios da 

humanidade até à actualidade. A utilização de escritas arcaicas, colocadas de materiais 

diferentes de acordo com as técnicas da época em que se inserem, atravessando povos e 

culturas diferentes, tornam este meio mais do que um suporte publicitário um registo que 
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 comunica informação das várias civilizações. É portanto um meio publicitário com um 

forte carácter histórico.  

 

O cartaz, tal como o conhecemos hoje, surgiu na segunda metade do século XIX e 

desenvolveu-se rapidamente sobretudo nos Estados Unidos da América e no Reino Unido.  

 

Desde então, a sua criação acompanhou as diferentes correntes artísticas - das artes visuais 

à literatura - e tirou partido das inovações tecnológicas ocorridas, sobretudo, nos meios de 

impressão. Inicialmente, as paredes dos prédios e os muros da cidade tornaram-se um dos 

principais locais para a afixação dos cartazes de uma forma espontânea e sem regras.  

 

O Outdoor com as características que hoje conhecemos, é uma derivação do cartaz 

moderno e ambos fazem parte da história da comunicação, em que cada novo meio ocupa o 

seu espaço junto dos outros sem ofuscar o anterior.  

 

Este novo meio é o resultado das evoluções sociais, económicas e tecnológicas que 

ocorreram ao longo da história da civilização. 

 

Através destes registos históricos, fica comprovado que é de facto o meio publicitário mais 

antigo e que mantém sempre a sua característica única de estar colocado na rua ou no 

espaço público.  

 

Após esta abordagem sobre as origens da Publicidade Exterior, torna-se essencial ver os 

factos históricos relativos a Portugal. 
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1.4. História da Publicidade Exterior em Portugal até 1973  

 

A história da Publicidade Exterior está associada ao desenvolvimento da publicidade em 

geral, pelo que em determinados momentos, não podemos falar da primeira sem falar de 

todo o contexto que originou o seu crescimento.  

 

Neste ponto, será realizada uma breve abordagem à história da Publicidade Exterior em 

Portugal a partir de 1930, um período histórico condicionado pelo panorama político, 

económico e social de Portugal, que teve um regime político de ditadura de 1930 até 1975 

e por isso registou um percurso do sector publicitário único. Torna-se pertinente esta 

análise para ser possível contextualizar de forma realista este meio na actualidade.  

 

No entanto, apesar de não ser um percurso linear, a Publicidade em geral e a Publicidade 

Exterior em particular são actualmente sectores importantes na economia portuguesa e 

geradores de postos de trabalho.  

 

Sobre este período da história da Publicidade Exterior iremos seguir a obra de Rui Estrela, 

“A Publicidade no Estado Novo 1932 – 1959”, volume 1 e “A Publicidade no Estado Novo 

1960 – 1973”, volume 2.  

 

Após o ano de 1973, será realizado um trabalho de investigação empírica para reconstruir 

este período da história recente da Publicidade Exterior. Esta investigação foi realizada 

numa primeira fase tendo como base o recurso a revistas especializadas publicadas nas 

décadas de 1980, 1990, e inicio dos anos 2000. Após esta data, foi possível consultar os 

anuários do Observatório da Comunicação. 

 

 

 



 

 

 

 

1.4.1.O papel do cartaz no período 191

 

O Cartaz, o pioneiro da Publicidade Exterior teve um papel importante na evolução 

cultural dos portugueses. Nesta fase, uma parte elevada da população portuguesa era 

analfabeta e o nível de co

gratuito e disponível no espaço público, era o meio adequado para divulgar produtos e 

campanhas de saúde pública.

 

No Inicio do século, surge um anunciante que vai marcar sempre a história da public

em geral e também do meio outdoor. Trata

carros, o que não impediu a organização de uma corrida de automóveis em 1902. Apesar 

da instabilidade económica do país, diversas marcas de automóveis não hesitaram a 

comercializar em Portugal os seus novos modelos, utilizando a publicidade na imprensa e 

nos cartazes para os divulgarem. 

 

Figura 2 – Cartaz de 1903, publicado no artigo “Publicidade automóvel completa um 

século” na Marketeer de Julho / Agosto de 1996
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papel do cartaz no período 1910 - 1940 

O Cartaz, o pioneiro da Publicidade Exterior teve um papel importante na evolução 

cultural dos portugueses. Nesta fase, uma parte elevada da população portuguesa era 

analfabeta e o nível de conhecimentos sobre a saúde pública era diminuto. O cartaz, 

gratuito e disponível no espaço público, era o meio adequado para divulgar produtos e 

campanhas de saúde pública. 

No Inicio do século, surge um anunciante que vai marcar sempre a história da public

em geral e também do meio outdoor. Trata-se do automóvel e em 1900 venderam

carros, o que não impediu a organização de uma corrida de automóveis em 1902. Apesar 

da instabilidade económica do país, diversas marcas de automóveis não hesitaram a 

omercializar em Portugal os seus novos modelos, utilizando a publicidade na imprensa e 

nos cartazes para os divulgarem.  

Cartaz de 1903, publicado no artigo “Publicidade automóvel completa um 

século” na Marketeer de Julho / Agosto de 1996, p.55. 

Cartaz anunciando os modelos 
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O Cartaz, o pioneiro da Publicidade Exterior teve um papel importante na evolução sócio 

cultural dos portugueses. Nesta fase, uma parte elevada da população portuguesa era 

nhecimentos sobre a saúde pública era diminuto. O cartaz, 

gratuito e disponível no espaço público, era o meio adequado para divulgar produtos e 

No Inicio do século, surge um anunciante que vai marcar sempre a história da publicidade 

se do automóvel e em 1900 venderam-se 13 

carros, o que não impediu a organização de uma corrida de automóveis em 1902. Apesar 

da instabilidade económica do país, diversas marcas de automóveis não hesitaram a 

omercializar em Portugal os seus novos modelos, utilizando a publicidade na imprensa e 

 

Cartaz de 1903, publicado no artigo “Publicidade automóvel completa um 

Cartaz anunciando os modelos 

de automóveis de 1903
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Portugal adoptara a litografia para a produção de cartazes, que permitia novos formatos de 

impressão e uma combinação de texto e imagem em que esta última predominava no 

conjunto final de forma a atrair a atenção das pessoas (Estrela, 2004:58). (cf figura 6). 

 

 

 

 

Figura 3- Na década de 1910 do século XX, a agência ETP, tornou-se conhecida pela 

concepção de cartazes. Cartaz desenhado por Raul Caldevilla. (Estrela, 2004:61). 

 

Na década de 1930, fez-se sentir fortemente a influência francesa de Arte Déco. Nesta 

época não havia profissionais de publicidade mas sim artistas que criavam as imagens de 

acordo com as solicitações dos anunciantes, seguindo as tendências artísticas da época.  

 

À semelhança do que acontecia no estrangeiro, a agência de publicidade Hora, criada em 

1927, teve como copy um dos poetas portugueses mais conhecidos, Fernando Pessoa que 

foi autor do slogan para a Coca-cola: “Primeiro estranha-se e depois entranha-se” 

(Brochand et al., 1999:29). 

. 

Cartaz desenhado por

Raul Caldevilla.

1910.
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Figura 4 – pintura concebida por Fred Kradolfer, artista Suíço para a campanha turística de 

Espinho apoiada pelo Governo. (Estrela, 2004:65)  

 

O cartaz estava exposto, ainda que concentrado nos grandes centros urbanos, na rua ou em 

locais públicos e à vista de todos. Nesta fase embrionária do cartaz, o Estado Português, 

desempenhou um papel essencial utilizando-o para transmitir as suas mensagens 

ideológicas e /ou as campanhas de saúde pública e educação. (Estrela, 2004:68). 

 

Apesar de não anunciarem um produto específico, os cartazes financiados pelo governo, 

tinham como objectivo o desenvolvimento da economia portuguesa e ajudaram a subsidiar 

os artistas que se dedicavam só à produção publicitária. 

 

Pintura de Fred Kradolfer, 

campanha turística

de Espinho



 

 

Figura 5 – um cartaz da campanha “pão e vinho”. Publicidade do Estado Novo, 1930 

(Estrela, 2004:68)  

 

A 2ª Guerra Mundial, de 1939 a 1945, provocou uma crise económica que se repercutiu 

mesmo nos países que não foram palco de guerra como Portugal. A Guerra provocou 

grandes perturbações na economia portuguesa que dependia dos bens importados, 

causando carência de bens de consumo e desorganização económica, panorama que não 

era benéfico ao investimento publicitário em geral. 

 

O período de 1946 a 1959 foi caracterizado pelas transformações da economia europeia do 

pós-guerra e as suas consequências em 

obrigaram a uma planificação económica que permitiram a industrialização nacional e a 

internacionalização da economia portuguesa. O desenvolvimento e a estabilidade 

económica permitem o regresso da actividad

média estava mais instruída e tinha alargado as referências culturais, ou seja, estava 

preparada para aceitar a mensagem publicitária.

 

 

  Universidad de Extremadura

Publicidade Exterior em Portugal

 

um cartaz da campanha “pão e vinho”. Publicidade do Estado Novo, 1930 

A 2ª Guerra Mundial, de 1939 a 1945, provocou uma crise económica que se repercutiu 

mesmo nos países que não foram palco de guerra como Portugal. A Guerra provocou 

grandes perturbações na economia portuguesa que dependia dos bens importados, 

do carência de bens de consumo e desorganização económica, panorama que não 

era benéfico ao investimento publicitário em geral.  

O período de 1946 a 1959 foi caracterizado pelas transformações da economia europeia do 

guerra e as suas consequências em Portugal. Os planos de Fomento do Plano Marshall 

obrigaram a uma planificação económica que permitiram a industrialização nacional e a 

internacionalização da economia portuguesa. O desenvolvimento e a estabilidade 

económica permitem o regresso da actividade publicitária, num momento em que a classe 

média estava mais instruída e tinha alargado as referências culturais, ou seja, estava 

preparada para aceitar a mensagem publicitária. 

Cartaz da campanha “pão e vinho, 
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um cartaz da campanha “pão e vinho”. Publicidade do Estado Novo, 1930 

A 2ª Guerra Mundial, de 1939 a 1945, provocou uma crise económica que se repercutiu 

mesmo nos países que não foram palco de guerra como Portugal. A Guerra provocou 

grandes perturbações na economia portuguesa que dependia dos bens importados, 

do carência de bens de consumo e desorganização económica, panorama que não 

O período de 1946 a 1959 foi caracterizado pelas transformações da economia europeia do 

Portugal. Os planos de Fomento do Plano Marshall 

obrigaram a uma planificação económica que permitiram a industrialização nacional e a 

internacionalização da economia portuguesa. O desenvolvimento e a estabilidade 

e publicitária, num momento em que a classe 

média estava mais instruída e tinha alargado as referências culturais, ou seja, estava 

Cartaz da campanha “pão e vinho, 

1930



 

 

 

1.4.2. O Panorama da publicidade no 

 

As décadas de 50 e 60 do século XX foram palco da primeira época de ouro da publicidade 

portuguesa, como consequência de vários factores

de crescimento económico, acompanhado de uma significativa diversificação industria

da forte expansão da capacidade de consumo de vastos grupos da população

lado, a influência da introdução e difusão de modernas práticas de marketing por influência 

de empresas multinacionais como a Nestlé, a Unilever, a Procter & Gamble ou 

que se instalaram em Portugal ou expandiram os seus negócios. 

regulares de televisão, em 1957, renovaram em profundidade o pan

Portugal. (Castro, 2007:67). 

 

 

Figura 6 - Cartaz Publicitário ao Licor

Portugal durante as décadas 1940
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ublicidade no pós 2ª Guerra Mundial do 

décadas de 50 e 60 do século XX foram palco da primeira época de ouro da publicidade 

portuguesa, como consequência de vários factores. Por um lado, ocorreu 

de crescimento económico, acompanhado de uma significativa diversificação industria

da forte expansão da capacidade de consumo de vastos grupos da população

introdução e difusão de modernas práticas de marketing por influência 

de empresas multinacionais como a Nestlé, a Unilever, a Procter & Gamble ou 

que se instalaram em Portugal ou expandiram os seus negócios. Por último, 

regulares de televisão, em 1957, renovaram em profundidade o panorama publicitário em 

).  

Cartaz Publicitário ao Licor Beirão que foi sendo afixado nas estradas de 

Portugal durante as décadas 1940-1950. 

Cartaz Publicitário Licor Beirão,

1940
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ós 2ª Guerra Mundial do século XX 

décadas de 50 e 60 do século XX foram palco da primeira época de ouro da publicidade 

. Por um lado, ocorreu um longo período 

de crescimento económico, acompanhado de uma significativa diversificação industrial e 

da forte expansão da capacidade de consumo de vastos grupos da população. Por outro 

introdução e difusão de modernas práticas de marketing por influência 

de empresas multinacionais como a Nestlé, a Unilever, a Procter & Gamble ou a Colgate, 

Por último, as emissões 

orama publicitário em 

 

Beirão que foi sendo afixado nas estradas de 

Cartaz Publicitário Licor Beirão,

1940-1950.
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 Um dos primeiros cartazes a inundar as estradas portuguesas é sem dúvida o do Licor 

Beirão, uma bebida portuguesa produzida no centro de Portugal. Segundo a própria marca, 

o cartaz mais famoso é sem dúvida aquele que apresenta uma tabuleta em ripas de madeira 

com a inscrição Licor Beirão, com um pássaro pousado e a Serra da Lousã como fundo. A 

sua distribuição em massa faz com que seja não só um símbolo do licor como também da 

publicidade da época3. 

 

O período pós guerra e a estabilidade daí decorrente facilitou o regresso de anunciantes, 

nesta fase a maioria eram empresas multinacionais, dispostas a investir em publicidade o 

que teve como repercussão imediata uma fase de desenvolvimento das agências e um 

alargar de horizontes para novas formas de comunicação publicitária: através da utilização 

de novos valores como conceitos de conforto e beleza.  

 

Estas multinacionais, que já referimos, tinham know-how e estruturas superiores às das 

empresas nacionais, factores que viriam a transformar o mercado publicitário português 

por duas vias: o aumento do investimento publicitário e pelo carácter pedagógico e 

informativo do consumidor e do retalhista. (Brochand et al., 1999:30). 

 

O cenário de estabilidade e expansão tornou o mercado Português aliciante para algumas 

das maiores agências americanas entre as quais a Lintas, a NCK, a J. W. Thompson, a Leo 

Burnett e a Mcann. No caso da MacCann a sua entrada assumiu a forma de uma associação 

à agência Hora. (Castro, 2007:67).  

 

O facto de não existir formação profissional neste sector de actividade foi compensado 

com o recurso ao talento de escritores e artistas de renome como Alves Redol, Ary dos 

Santos, Alexandre O´Neill, José Cardoso Pires e Luís Stau Monteiro, repetindo o percurso 

que já anos antes Fernando Pessoa tinha experimentado. 

 

                                                 
3 Disponível em http://www.licorbeirao.com/ [Consultado em 25.10.2011] 



 

 

Na década de 50 do século XX, são introduzidos novos temas na mensagem publicitária 

como o futebol e a utilização da imagem da mulher como símbolo de bele

utilização de estrelas de cinema e artistas (

Rodrigues) o que reflecte a influência cinematográfica Norte Americana. 

 

 

 

 

Figura 7 – Cartaz dos sabonetes Lux, que utilizam a imagem da fadista e act

Rodrigues, impresso em 1953 (Estrela, 2004:178

 

O cartaz continua a registar um aumento de investimento e várias empresas utilizam este 

meio que permite cobertura nacional, regional ou local, continuando a ser

que alcança o público mais alargado, devido ao facto de se localizar nas vias públicas.
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Na década de 50 do século XX, são introduzidos novos temas na mensagem publicitária 

como o futebol e a utilização da imagem da mulher como símbolo de bele

utilização de estrelas de cinema e artistas (como por exemplo a fadista e actriz 

a influência cinematográfica Norte Americana. 

Cartaz dos sabonetes Lux, que utilizam a imagem da fadista e act

Rodrigues, impresso em 1953 (Estrela, 2004:178). 

O cartaz continua a registar um aumento de investimento e várias empresas utilizam este 

a nacional, regional ou local, continuando a ser

lico mais alargado, devido ao facto de se localizar nas vias públicas.
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 Na década de 50 do século XX, são introduzidos novos temas na mensagem publicitária 

como o futebol e a utilização da imagem da mulher como símbolo de beleza através da 

a fadista e actriz Amália 

a influência cinematográfica Norte Americana.  

 

Cartaz dos sabonetes Lux, que utilizam a imagem da fadista e actriz Amália 

O cartaz continua a registar um aumento de investimento e várias empresas utilizam este 

a nacional, regional ou local, continuando a ser o único suporte 

lico mais alargado, devido ao facto de se localizar nas vias públicas. O 

Cartaz dos 

sabonetes Lux, 

com a fadista e actriz 

Amália Rodrigues, 

1953
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 cartaz desempenhou um papel fundamental na comunicação com a população portuguesa 

dado que, nesta época, a grande maioria era analfabeta e a própria natureza do design do 

cartaz em que uma imagem ocupava a maior parte do espaço e o texto deveria ser 

reduzido, era a forma ideal de comunicar uma mensagem. 

 

 

1.4.3. Período de 1960 a 1973 – pré-revolução de 1974  

 

O período compreendido entre 1960 e 1973 é marcado por um acelerado desenvolvimento 

económico que leva à modernização brusca da sociedade portuguesa em todos os seus 

aspectos o que originou uma combinação de factores favoráveis ao desenvolvimento da 

publicidade. (Estrela, 2005:8).  

 

O estado português regulou o sector através do decreto-lei de 1959, que regulamenta as 

possibilidades de afixação de cartazes em via pública nas localidades e fora delas. Esta 

legislação que se manteve até 1976, é restritivo mas específica as situações onde se pode 

colocar publicidade, as diversas entidades fiscalizadoras e introduz a figura do 

concessionário de espaço. 

 

Em 1965 instala-se no mercado nacional a primeira empresa de Outdoors a RED, filial da 

empresa espanhola Movierecord, que introduz organização no sector, empresa que mais 

tarde foi comprada pela JC Decaux. 

 

A penetração crescente da televisão e o início da emissão do segundo canal captam 

investimentos maiores em publicidade. A concorrência entre os meios permite um maior 

desenvolvimento em estilos publicitários levando a angariação de prémios publicitários.  

Nesta fase, verifica-se o início de actividade de muitas empresas multinacionais assim 

como um reforço de investimento em publicidade das que já operavam no mercado 

nacional.  
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O final da década de sessenta e o inicio da década de setenta do século XX ficaram 

caracterizadas pela presença de um grupo de agências de publicidade já considerável, uma 

realidade que foi completamente alterada após a revolução politica e militar que ocorreu 

em 1974 em Portugal. 

 

Se em 1960 o número de agências era pouco mais de uma vintena, em 1970 existem 

setenta agências registadas no grémio nacional das Actividades Publicitárias. O 

desenvolvimento económico e a descoberta do poder da publicidade para o sucesso dos 

produtos levaram a uma multiplicação do número de agências na década de sessenta do 

século XX. (Estrela, 2005:106). 

 

De forma a ilustrar o panorama publicitário português do período anterior à revolução 

listamos as principais agências de que encontrámos registo: 

BELARTE | CIESA | ÊXITO | LATINA | MORRISON & Cª | SONARTE | THIBAUD | 

ADVER | AGÊNCIA DE PUBLICIDADE ARTISTICA | APEX | AGÊNCIA 

PORTUGUESA DE PUBLICIDADE | HAVAS | HORA | ESPIRAL | LAGRIFA | 

MOVIARTIS | PUBLIARTE | PUBLICAÇÕES PUBLIRAMA | PUBLINTER | RITMO | 

TALISMÃ |TUDARTE. 

 

De todas estas, destacamos a agência denominada Publicações Publirama, agência fundada 

por Tomé Queiroz de Barros, no inicio dos anos sessenta do século XX, que direccionava o 

seu trabalho para o criação, produção e afixação de cartaz chegando a ter algumas 

concessões para a sua afixação. Como principais clientes salientam-se: a Aliança D’Ouro, 

a Robialac, a Santa Casa da Misericórdia. Esta agência foi adquirida pela RED, empresa 

ainda existente e vocacionada para os suportes de outdoor de grande formato, que décadas 

mais tarde foi adquirida pela JC Decaux.  

 

Não existem estudos sobre o investimento publicitário dos anunciantes desta época, por 

isso Estrela (2005:118) optou por pesquisar os anúncios publicados sobretudo na imprensa, 
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 dado que a rádio não possui registos e o meio outdoor tem uma amostra muito reduzida. 

Apesar destas limitações é possível referir que o sector de produtos alimentares, os 

produtos e serviços para a saúde e higiene, o sector têxtil, móveis e meios de transporte são 

as principais categorias de sectores que mostravam interesse por anunciar os seus produtos 

através da publicidade. 

 

É possível referir algumas marcas que ainda hoje se mantêm como principais investidores 

em Publicidade: Fima /Lever, Néstle, Central de Cervejas, Procter & Gamble, Bayer, 

Colgate Palmolive. 

 

Já nesta época é possível encontrar registos de que as bebidas eram um dos sectores que 

mais investia no cartaz.  

 

O cartaz continua a ser muito utilizado pelas empresas de bebidas, surgindo paralelamente 

um grande anunciante em 1973 – a Torralta (um grande investimento turístico). Os outros 

anunciantes a destacar neste período são a Lever, as empresas do grupo CUF, a Philips, a 

Bayer, a Rennie entre outros. O aumento do volume de negócio publicitário originado pela 

presença de multinacionais e pela necessidade de concorrência das empresas nacionais leva 

a uma grandeza de investimentos sem precedentes nos períodos anteriores (Brochand, 

1999:31; Castro, 2007:69, Estrela, 2005:9).  

 

A expansão do negócio origina a criação de novas agências e a entrada de agências 

multinacionais, assim como a mudança da sua organização e oferta de novos serviços aos 

clientes (Gomes, 2003:73). 

 

A profissionalização da actividade publicitária dá um grande salto qualitativo e 

quantitativo. Existem mais de um milhar de profissionais ligados à actividade e as agências 

maiores empregam cerca de uma centena de funcionários. Neste período, surgem as 

primeiras organizações e associações da classe e continua a existir uma preocupação por 

uma especialização profissionalizante realizada noutros países.  



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

42  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

  

A evolução da publicidade em Portugal foi influenciada por países industrializados com 

que Portugal manteve relações comerciais como Inglaterra, EUA e França, mas também 

com Espanha que desempenhou um papel relevante. Existem semelhanças do percurso da 

publicidade em alguns períodos nos dois países, principalmente porque as duas ditaduras 

controlavam a publicação de informação tanto na imprensa como na publicidade.  

 

O período inicial em que a publicidade se desenvolveu em Portugal foi condicionado pela 

ideologia do estado que se sobrepunha e condicionava esta actividade, tal como tentava 

controlar todos os outros aspectos da sociedade portuguesa, nos últimos anos a publicidade 

vai conseguindo introduzir novos valores que contribuem para a perda do poder de 

influência do regime político nacionalista que regia Portugal.  

 

A evolução da publicidade em Portugal foi influenciada por países industrializados com 

que Portugal manteve relações comerciais como Inglaterra, EUA e França, mas também 

com Espanha que desempenhou um papel relevante. Existem semelhanças do percurso da 

publicidade em alguns períodos nos dois países, principalmente porque as duas ditaduras 

controlavam a publicação de informação tanto na imprensa como na publicidade.  

 

 

1.4.4. A revolução dos cravos - 25 de Abril de 1973 

 

A Revolução de 25 de Abril de 1974 reforça as relações negativas entre certas formas de 

ideologia e publicidade. Nesta época, a publicidade era símbolo do capitalismo e tornava-

se inadequada num país que pretendia o caminho do socialismo. Este panorama deu origem 

a um período de incerteza que se seguiu à Revolução de 1974 e que foi palco de um 

acentuado retrocesso da actividade publicitária (Brochand et al, 1999:33). Assim no 

período imediatamente a seguir à revolução, as mensagens que se encontram no espaço 



 

 

público, em formato de cartaz ou pintura nas paredes, são de cariz político, tal como o 

cartaz da figura 11, de 1974

 

Este período foi caracterizado por propaganda política, nem sempre em

vezes tinha como suporte as paredes dos edifícios e os muros da cidade, que registavam 

mensagens de carácter revolucionário. As paredes e os muros da cidade tornavam

suporte de elevadas dimensões o que permitia dar um destaque mai

de estarem simplesmente disponíveis permitia que fossem pintados no exacto momento em 

que surgia a criatividade aos revolucionários. É de notar que nestes casos, os criativos 

simplesmente utilizavam as paredes vazias, não se existind

percurso de uma campanha publicitária: criatividade, produção e aluguer de espaço. 

 

Neste período, o investimento publicitário registou uma fase duradoura de recessão e 

várias agências multinacionais optaram por encerrar os seus e

período de incerteza política que Portugal atravessava

sobreviventes, a MacCann Eriksson, observou a sua persistência premiada pouco tempo 

depois, quando conquistou o primeiro lugar no ranking da

Figura 8 - Cartaz - Revolução de 25 de Abril de 1974 

                                                
4Disponível em: http://santanostalgia.com/?cat=112
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em formato de cartaz ou pintura nas paredes, são de cariz político, tal como o 

19744.  

Este período foi caracterizado por propaganda política, nem sempre em

vezes tinha como suporte as paredes dos edifícios e os muros da cidade, que registavam 

mensagens de carácter revolucionário. As paredes e os muros da cidade tornavam

suporte de elevadas dimensões o que permitia dar um destaque maior à mensagem. O facto 

de estarem simplesmente disponíveis permitia que fossem pintados no exacto momento em 

que surgia a criatividade aos revolucionários. É de notar que nestes casos, os criativos 

simplesmente utilizavam as paredes vazias, não se existindo os custos inerentes ao 

percurso de uma campanha publicitária: criatividade, produção e aluguer de espaço. 

Neste período, o investimento publicitário registou uma fase duradoura de recessão e 

várias agências multinacionais optaram por encerrar os seus escritórios no

período de incerteza política que Portugal atravessava. Uma das poucas multinacionais 

sobreviventes, a MacCann Eriksson, observou a sua persistência premiada pouco tempo 

depois, quando conquistou o primeiro lugar no ranking das agências.  

Revolução de 25 de Abril de 1974 - o dia da Liberdade

         

http://santanostalgia.com/?cat=112 [consultado em 30.10.2011]. 

Cartaz  Revolução 

de 25 de Abril 
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 em formato de cartaz ou pintura nas paredes, são de cariz político, tal como o 

Este período foi caracterizado por propaganda política, nem sempre em cartaz mas muitas 

vezes tinha como suporte as paredes dos edifícios e os muros da cidade, que registavam 

mensagens de carácter revolucionário. As paredes e os muros da cidade tornavam-se num 

or à mensagem. O facto 

de estarem simplesmente disponíveis permitia que fossem pintados no exacto momento em 

que surgia a criatividade aos revolucionários. É de notar que nestes casos, os criativos 

o os custos inerentes ao 

percurso de uma campanha publicitária: criatividade, produção e aluguer de espaço.  

Neste período, o investimento publicitário registou uma fase duradoura de recessão e 

scritórios no país, devido ao 

. Uma das poucas multinacionais 

sobreviventes, a MacCann Eriksson, observou a sua persistência premiada pouco tempo 

 

o dia da Liberdade. 

Cartaz  Revolução 

de 25 de Abril 

de 1974 
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Podemos concluir que a actividade publicitária em Portugal esteve desde o início 

condicionada pelos factores políticos, económicos e sociais. É de notar ainda que Portugal 

recebeu influências publicitárias de outros países, primeiro da Europa através da Arte Nova 

e depois dos EUA através da instalação das multinacionais: agências de publicidade e seus 

clientes. Estas empresas impulsionaram o desenvolvimento publicitário que é invertido no 

período pós-revolução dos Cravos. 
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1.5. História recente da Publicidade Exterior em Portugal 

 

Este período da história recente da Publicidade Exterior foi elaborado com recurso a 

revistas especializadas onde foi possível encontrar entrevistas publicadas dos responsáveis 

das empresas de Publicidade Exterior que caracterizavam o mercado na época, bem como 

outros dados importantes para caracterizar este período5.  

 

A metodologia utilizada foi a de pesquisar em todos os números publicados de cada 

revista, de forma a identificar a informação referente à Publicidade Exterior.  

 

O período pesquisado e que foi possível encontrar nas publicações é referente às décadas 

de 1980, 1990 e início dos anos 2000. Posteriormente, a informação foi retirada e analisada 

com o objectivo de elaborar o registo dos principais passos do percurso recente da história 

da Publicidade Exterior, sendo que neste trabalho de investigação pretende-se 

contextualizar a Publicidade Exterior, mas não elaborar um registo histórico exaustivo.  

 

As revistas especializadas consultadas, identificadas de seguida, são Marketing e 

Publicidade, Mix – Marketing, Publicidade, Media e por último a revista denominada 

Marketeer. As duas primeiras já não existem e mantém-se a publicação Marketeer que 

surgiu no mercado mais tarde, só na década de 1990. 

 

De seguida, está disponível para consulta informação relativa aos números consultados das 

referidas publicações especializadas de sector.  

 

                                                 
5 Foram consultadas as publicações especializadas da época, da área de Marketing e Comunicação tais como: 

“Marketing e Publicidade” de Ediforme Edições e “Mix – Marketing, Publicidade, Media” de Ágora 

Publicações, que já encerraram. A revista Marketeer ainda existe no mercado português, mas só começou a 

ser editada em 1986 e manteve-se no mercado após várias mudanças da equipa editorial. 
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 Quadro 3 -  Lista de revistas profissionais. 

Publicação Características Datas 

Marketing e Publicidade Ficha Técnica:  

Editor: James Lanham. 

Director: L. Charters 

Marchante 

Tiragem: 3.000 exemplares 

Redação: Propriedade 

Ediforma – Edições e 

Formação . 

Distribuidor: Electrolíber. 

Pesquisa no período 

referente aos anos 80 e 

inicio dos anos 90 do século 

XX. 

Nome da Publicação Data Artigo 

Marketing e Publicidade Ano1, nº 7, Março/Abril de 

1986 

Entrevista a Rui Vieira, 

Director Geral da JC 

Decaux, p.28 

Marketing e Publicidade Ano1, nº 8, Maio de 1986 Definição de regiões da 

marketest, p. 29 

Marketing e Publicidade Ano1, nº 9, Junho de 1986 Páginas de publicidade da 

JC Decaux, p.24-25. 

Marketing e Publicidade Ano2, nº 12, Outubro de 

1986 

A história do Marketing 

parte I 

Marketing e Publicidade Ano2, nº 13, Novembro 

/Dezembro de 1986 

A história do Marketing 

parte II 

Marketing e Publicidade Ano2, nº 14, Janeiro de 

1987 

A história do Marketing 

parte III 

Marketing e Publicidade Ano2, nº 16, Março de 1987 Fusão das Agências de 

Publicidade, p. 13. 

Marketing e Publicidade Ano3, nº 24, Maio de 1988 Entrevista a Rui Vieira, 
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Director Geral da JC 

Decaux Portugal, p.24 

Marketing e Publicidade Ano3, nº 25, Junho de 1988 Investimento Publicitário 

nos meios de Comunicação 

Social, p.22 

Marketing e Publicidade Ano3, nº 28, Novembro de 

1988 

Publicidade da JC Decaux, 

p.25 

Marketing e Publicidade Ano4, nº 34, 

Outubro/Novembro de 1989 

Relações cliente-agência, 

p.2. 

Publicação Características Datas 

Mix-Marketing, 

Publicidade e Media 

Ficha Técnica: Periódico Mensal 

de Ágora Publicações, de 

comunicação sobre Marketing 

Media e Publicidade. 

Editor: Pedro Oliveira 

3.000 exemplares 

Período investigado anos 

noventa do século XX. 

Nome da Publicação Data Artigo 

Mix-Marketing, Publicidade 

e Media 

Nº 6, Fevereiro de 1990 Artigo sobre as novas 

colunas da JC Decaux, p.8. 

Mix-Marketing, Publicidade 

e Media 

Nº 8, Maio de 1990  Imagens de Outdoors, p.9 

Mix-Marketing, Publicidade 

e Media 

Nº 12, Setembro de 1990  Agência de Publicidade 

McCann – Erikson|Hora, p. 

20. Crescimento Publicitário, 

p. 27. 

“O negócio da rua”, p. 31. 

Publicação Características Datas 

Marketeer – Revista de 

Marketing, Comunicação e 

Ficha Técnica:  

Director: Eduardo Carqueja 

Período investigado nas 

décadas de 1990 e 2000. 
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 Vendas Propriedade e serviços 

administrativos: E.P.P.M., 

S.A., Rua da Torrinha, 

n~228, 1º C, 4050 Porto.  

Periodicidade: Bimestral 

Tiragem: 20.000 

Nome da Publicação Data Artigo 

Marketeer Julho /Agosto 1996, Ano 1, 

nº 4 

Anúncio dupla página à JC 

Decaux, p.48. 

Dossier Automóvel, p. 50-

55. 

Marketeer Setembro /Outubro 1996, 

Ano 1, nº 5 

Anúncio de publicidade da 

JC Decaux, p.48.49 

Anúncio de Publicidade da 

CEMUSA, p71. 

Marketeer Fevereiro de 1997, Ano 2, 

nº 8 

A Publicidade Alternativa, 

p.32-35 

Marketeer Abril de 1997, Ano 2, nº 10 O caso Benetton, p.34-43. 

As tendências europeias da 

publicidade Exterior, p.66-

71. 

Marketeer Fevereiro 1998, Ano 3, nº20 Publicidade 1997, p.44-47. 

Governo vai legislar contra 

os Outdoors, p.56-57. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Até 1984 os estudos sobre o investimento publicitário eram efectuados pela empresa 

Gabimec e contemplavam os meios imprensa, rádio e televisão. A partir de 1984 
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 começaram a ser efectuados pela empresa Sabatina e a incluir o Meio Exterior. (Estrela, 

2008:87). 

 

 

1.5.1. Actividade publicitária após a revolução de 25 de Abril de 1974 

 

O ano de 1974 foi palco de mudanças radicais no panorama político, social e económico 

em Portugal. A causa dessas mudanças foi o golpe de estado militar denominado a 

“Revolução dos Cravos” que aconteceu a 25 de Abril de 1974. O golpe de estado militar 

derrubou num só dia as forças leais ao governo caracterizado pelo regime político de 

ditadura em Portugal que estava implantado desde 1926. 

 

As mudanças políticas tiveram consequências pouco positivas no panorama da publicidade 

em Portugal: as empresas e agências de Publicidade multinacionais fecharam os seus 

escritórios em Portugal. Na prática isto significava uma diminuição drástica no 

investimento publicitário e um retrocesso para o sector da publicidade uma vez que as 

maiores agências e alguns anunciantes internacionais fechavam os seus escritórios. 

 

Neste momento de instabilidade, o cartaz e a pintura mural foram utilizados como meio de 

propaganda política na fase pós-revolução e eleições seguintes, tal como podemos verificar 

no cartaz da figura 12, disponível no Centro de Documentação da Universidade de 

Coimbra.6,  

                                                 
6 Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=Agenda [Consultado em 27.12.2011] 



 

 

 

Figura 9 - Cartaz político do período pós 

 

O desenvolvimento do mercado publicitário 

Abril de 1974 e sensivelmente até ao 25 de Novembro. Uma parte significativa das 

empresas foi nacionalizada, ao mesmo tempo que assistimos a uma desvalorização 

ideológica da publicidade enquanto actividade empresarial. Alguns grupos multinacionais 

saíram do país e o clima de confiança económica sofreu uma recessão. 

 

No entanto, em 1975, surge a agência

novamente o clima de confiança através do trabalho desenvolvido para grandes contas 

como a Pepsi-Cola, Moulinex, Nest

Os crescimentos do sector da Publicidade mantêm

uma actividade económica ainda pouco estável e com índice de crescimento diminuto.

 

 

1.5.2. A Publicidade Exterior n

 

O período compreendido entre 1980 e 1985 caracterizou

actividade publicitária em geral de forma quantitativa e qualitativa. De forma gradual, o 
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Cartaz político do período pós – revolução 25 de Abril de 1974

O desenvolvimento do mercado publicitário foi reduzido no período pós

il de 1974 e sensivelmente até ao 25 de Novembro. Uma parte significativa das 

empresas foi nacionalizada, ao mesmo tempo que assistimos a uma desvalorização 

ideológica da publicidade enquanto actividade empresarial. Alguns grupos multinacionais 

aís e o clima de confiança económica sofreu uma recessão.  

surge a agência de publicidade Abrinício que vem instalar 

novamente o clima de confiança através do trabalho desenvolvido para grandes contas 

Cola, Moulinex, Nestlé e a Ariston entre outras (Brochand et al., 1999

Os crescimentos do sector da Publicidade mantêm-se num ritmo lento, consequência de 

uma actividade económica ainda pouco estável e com índice de crescimento diminuto.

A Publicidade Exterior na década de 80 do século XX  

O período compreendido entre 1980 e 1985 caracterizou-se por crescimento lento da 

actividade publicitária em geral de forma quantitativa e qualitativa. De forma gradual, o 
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revolução 25 de Abril de 1974. 

no período pós-revolução de 

il de 1974 e sensivelmente até ao 25 de Novembro. Uma parte significativa das 

empresas foi nacionalizada, ao mesmo tempo que assistimos a uma desvalorização 

ideológica da publicidade enquanto actividade empresarial. Alguns grupos multinacionais 

 

Abrinício que vem instalar 

novamente o clima de confiança através do trabalho desenvolvido para grandes contas 

lé e a Ariston entre outras (Brochand et al., 1999:33). 

se num ritmo lento, consequência de 

uma actividade económica ainda pouco estável e com índice de crescimento diminuto. 
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actividade publicitária em geral de forma quantitativa e qualitativa. De forma gradual, o 
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 sector da publicidade começa a apresentar lucros cada vez mais elevados, resultantes das 

empresas multinacionais do sector de bens de consumo que voltam a comercializar os seus 

produtos no mercado português.  

 

Nesta época o número de empresas dedicada à Publicidade Exterior era menor e a 

informação que aparece nas revistas especializadas era frequentemente divulgada pela JC 

Decaux. Assim, numa entrevista de Rui Vieira7, o director da empresa na época, podemos 

encontrar informação que nos permite perceber que neste período a Publicidade Exterior 

começava a ser considerada em todos os planos de compra de espaço publicitário, como 

um meio complementar para os outros meios de comunicação de massa: Televisão, Rádio e 

Imprensa. 

 

Esta é também uma fase de expansão dos circuitos de posições, mantendo a JC Decaux 

negociações com várias Câmaras Municipais por todo o país. É também nesta época que 

surge a definição de MUPI como sendo uma peça de mobiliário Urbano para a Informação, 

uma vez que numa face continham publicidade e noutra o mapa da cidade que fornece 

informações úteis para os turistas.  

 

Nesta fase, as características da Publicidade Exterior como meio publicitário que fornecia 

uma oferta de posições organizada, eram divulgadas através da associação à filosofia da JC 

Decaux, que referia que o circuito de suportes de Publicidade Exterior, deveria funcionar 

de acordo com os seguintes parâmetros da concentração de Informação; Frequência e Curta 

Duração. 

 

Estas são as características básicas da Publicidade Exterior em que cada anúncio deverá ter 

uma imagem e pouco texto o que permitirá ao consumidor captar mais facilmente a 

mensagem tornando a campanha eficaz. A frequência de contacto torna possível que o 

mesmo cartaz tenha um número de contactos elevado. Esta imagem repetida muitas vezes 

na mesma cidade oferece ao anunciante um meio complementar à televisão. A curta 
                                                 
7 Marketing e Publicidade (1984:10-15), nº 7. 
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 duração da campanha torna-a mais eficaz, isto é uma imagem exposta por longos períodos 

de tempo deixa de ser publicidade para se tornar paisagem. 

 

Nesta época, a Publicidade Exterior já era considerada um meio publicitário prioritário no 

lançamento de novos produtos, principalmente nos produtos de grande distribuição, 

tornando-se o meio publicitário complementar à televisão. 

 

Por outro lado, é o meio publicitário mais adequado para produtos de distribuição 

selectiva, uma vez que se torna incomportável pagar publicidade em outros meios quando 

o produto está à venda em locais específicos onde a Publicidade Exterior está presente. 

 

Segundo os dados de Investimento Publicitário, nos principais meios8 a que foi possível 

aceder, este aumentou em média cerca de 40%, no período de 1976 a 1984. De 478 

milhares de escudos em 1976 passou a 7.116 milhares de escudos em 1984.  

 

 

Figura 10 - Investimento Publicitário no período de 1976 a 19849 em Milhões de Escudos. 

                                                 
8. Até 1984 os estudos sobre o investimento publicitário eram efectuados pela empresa Gabimec e 

contemplavam os meios imprensa, rádio e televisão. 
9 Disponível em: 

http://repositorio.iscte.pt/bitstream/10071/1394/1/Santos,%20Concei%C3%A7%C3%A3o%3B%20Publicida
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Este é um dos primeiros períodos estudados após a revolução de 25 de Abril de 1974.  

Estes dados apesar de não incluírem o meio Outdoor que não era à época estudado, são 

indicativos do crescimento da publicidade em geral o que se reflectiu na Publicidade 

Exterior em particular. 

 

 

1.5.3. A influência da entrada de Portugal na Comunidade Europeia em 1986 

 

Após a entrada de Portugal na Comunidade Europeia em 1986, registou-se um forte 

incremento na actividade publicitária.  

 

A actividade das empresas multinacionais tem como consequência o aparecimento de 

novas agências de publicidade estrangeiras que procuram profissionais devidamente 

formados. É neste período que surgem os primeiros cursos superiores na área através da 

elevação a licenciaturas dos cursos do Instituto Superior das Novas Profissões10. Esta 

reestruturação no ensino vai proporcionar a médio prazo uma melhoria na qualificação de 

profissionais especializados. 

 

                                                                                                                                                    

de%20em%20Portugal%3B%20RG%3B%20Ano%20I%3BN.%C2%BA2%3B%20Lisboa%3B%20ISCTE%

3B%20Jan1986.pdf  [Consultado em 09.01.2012]  
10 O Instituto Superior das Novas Profissões (INP) é actualmente o mais antigo estabelecimento de ensino 

privado que lecciona há 47 anos os cursos de 1º e 2º ciclo na área das Relações Públicas e Publicidade e 

Comunicação e Turismo. Durante mais de quatro décadas formou profissionais de Relações Públicas e 

Turismo para os organismos oficiais e para as maiores empresas nacionais e multinacionais de Portugal.  

Disponível em: www.inp.pt. [Consultado em: 01.12.2011]. 



 

 

 

Figura 11 – Cartaz da década de 1980 de um produto de grande consumo “Toddy Pronto”, 

um chocolate em pó para o leite. 

 

A Publicidade Exterior continua a evoluir de duas formas: introdução no mercado 

português de novos formatos e a abertura de novas empresas que se dedicavam 

exclusivamente a esta área de negócio. 

 

No campo da Publicidade Exterior

multinacionais que desenvolvia um papel activo neste segmento em Portugal. Nesta época

a JC Decaux procurava afirmar

                                                
11 Disponível em: http://santanostalgia.com/?cat=83
12

A JC Decaux foi fundada em 1964, em França, a partir da ideia de Jean

publicidade exterior ao mobiliário urbano, no entanto a filial portuguesa surge em 1972.

Disponível em: http://www.jcdecaux.pt/empresa/jcdecaux

09.01.2012]. 
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ate em pó para o leite. 11 

A Publicidade Exterior continua a evoluir de duas formas: introdução no mercado 

português de novos formatos e a abertura de novas empresas que se dedicavam 

exclusivamente a esta área de negócio.  

No campo da Publicidade Exterior, a JC Decaux12 destaca-se nesta fase por ser uma das 

multinacionais que desenvolvia um papel activo neste segmento em Portugal. Nesta época

a JC Decaux procurava afirmar-se como uma empresa a actuar na área do mobiliário 

         

http://santanostalgia.com/?cat=83 [consultado em: 01.11.2011] 

A JC Decaux foi fundada em 1964, em França, a partir da ideia de Jean-Claude Decaux de associar a

publicidade exterior ao mobiliário urbano, no entanto a filial portuguesa surge em 1972.

http://www.jcdecaux.pt/empresa/jcdecaux-em-portugal/mensagem/

Figura 13 
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Cartaz da década de 1980 de um produto de grande consumo “Toddy Pronto”, 

A Publicidade Exterior continua a evoluir de duas formas: introdução no mercado 
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 urbano, elevando o sector da Publicidade Exterior através do trabalho desenvolvido com 

metodologia própria da empresa.   

 

Nesta fase, a Publicidade Exterior, já era incluída regularmente nos planos de Publicidade 

como um complemento da campanha de televisão. A JC Decaux teve um papel importante 

dado que desde o início pautou a sua actividade com normas de actuação nas relações com 

as agências e com os seus clientes. Mantinham tabelas de preços rígidas, mas também 

ofereciam um serviço de qualidade com mobiliário urbano nas melhores condições, 

proporcionando ao cliente as datas para colocar as campanhas que estes exigiam.  

 

A partir de 1986, e durante os anos seguintes, o sector da publicidade registou um rápido 

crescimento, para o qual contribuiu a adesão de Portugal na Comunidade Europeia, facto 

que facilitou a entrada das grandes empresas multinacionais e reforçou o investimento das 

existentes. 

 

Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, em 1986, e o consequente 

desaparecimento das barreiras alfandegárias que permitiu a livre circulação de pessoas e 

bens, as empresas portuguesas tiveram consciência da necessidade de introduzir no 

mercado novos produtos para satisfazer os consumidores mais exigentes.  

 

O desenvolvimento dos diversos mercados em Portugal criou as condições para o 

desenvolvimento da actividade publicitária. O investimento em Publicidade nos meios de 

Comunicação Social em 1987 registava um total de 22 milhões de escudos, o que 

representava um aumento de 64% relativamente a 1986. (Marketing e Publicidade, 

1988:22). Dado que a Publicidade Exterior já era nesta época um meio complementar à 

televisão é possível acreditar no seu crescimento.  

 

A globalização dos mercados permitiu que surgissem inúmeras agências multinacionais em 

Portugal. Os anunciantes multinacionais pretendem homogeneizar a sua comunicação nos 

diversos mercados onde operam. Pretendem alinhamentos internacionais nos seus parceiros 
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 de comunicação. Muitas agências multinacionais vieram para Portugal criando, na maioria 

dos casos, escritórios novos à semelhança das estruturas que mantinham noutros países. 

Noutros casos as multinacionais adquiriram agências portuguesas que já possuem 

estruturas, conhecimento do mercado e uma lista de clientes nacionais.  

 

A entrada das agências Multinacionais têm como consequência directa a oferta de um 

número maior de postos de trabalho, factor que se associou ao aumento dos investimentos 

publicitários e à evolução do conteúdo da mensagem publicitária procurando-se, nesta fase, 

uma componente mais criativa e inovadora.  

 

Apesar do ambiente positivo para a comunicação global em geral que a entrada de Portugal 

na Comunidade Europeia permitiu, a tendência de crescimento no mercado demorou um 

pouco a mostrar os seus resultados. Assim, registam-se melhorias no sector da publicidade 

especificamente, mas no final da década de noventa ainda existem muitos aspectos para 

melhorar. 

 

No âmbito da Publicidade Exterior, registam-se mudanças essencialmente devido à entrada 

de novos concessionários a operarem no mercado. O desenvolvimento de novas técnicas 

permitiu também o início da utilização de novos formatos. À semelhança do mercado 

publicitário em geral caracterizado pela coexistência de um grande número de pequenas 

agências nacionais ao lado de outras de maior dimensão geralmente internacionais, o 

mercado da Publicidade Exterior, nesta época, regista a actividade da JC Decaux, 

multinacional de origem Francesa e da RED, de origem espanhola, bem como de outras 

empresas de nacionais e de menor dimensão como a Dipex – afixação de cartazes, Elfersil 

– produzia cartazes; a Placard e a RED. 

 

A JC Decaux desenvolveu em Portugal um amplo trabalho no sentido de estruturar o meio 

outdoor, negociou com diversas câmaras municipais a localização dos seus suportes, tendo 

sido as primeiras Lisboa, Coimbra e Porto. Paralelamente, desempenhou uma função 

importante que foi a de comunicar metodologias de trabalho e as vantagens da Publicidade 
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 Exterior, elevando este meio publicitário e tornando-o num meio obrigatório no 

planeamento publicitário. 

 

Para dar uma noção da realidade da época transcrevemos um pouco de uma entrevista que 

o director da JC Decaux referiu em 1986 “a JC Decaux conta com um circuito que em 

Lisboa inclui: trezentos e sessenta abrigos de autocarro, trezentos e vinte e oito Mupis e 

cem postos de sinalização direccional. No Porto disponibiliza cento e trinta e seis abrigos 

de autocarro, cento e vinte e seis mupis, sessenta postos de sinalização e seis sanitários 

automáticos. Por fim em Coimbra são quarenta abrigos, sessenta mupis, sessenta postos de 

sinalização e seis sanitários automáticos.”  

 

Nesta entrevista, Rui Vieira, comenta ainda que “foi realizado um estudo pela empresa 

NORMA que conclui que a JC Decaux tem o mais baixo nível de custo por mil contactos”, 

o baixo custo por contacto aliado à rapidez com que se coloca uma campanha na rua, 

permite tornar a Publicidade Exterior “num meio prioritário no lançamento de novos 

produtos”. (Marketing e Publicidade, 1986:28-30). 

 

A JC Decaux foi muito ágil a negociar com as câmaras Municipais a colocação dos seus 

suportes nas cidades, dado que oferecia contrapartidas como por exemplo o Mupis, que na 

época, tinham uma face com publicidade e a outra com um mapa da cidade que ajudava à 

orientação dos turistas. Esta empresa posicionava-se como uma empresa que 

disponibilizava mobiliário urbano e não só como uma empresa que só disponibiliza 

outdoors. 

 

Globalmente, encontrámos registos de actividade das seguintes empresas especializadas no 

meio Outdoor, informação que pesquisámos nas revistas do sector, apesar de não existirem 

dados compilados. 

DIPEX | ELFERSIL | RECTANGULO | BELARTE | PLACARD | EUROPOSTER | 

PUBLICARTAZ | PUBLIFACE | PLACA | TCS | RED | JCDECAUX. 

 



 

 

Nesta década começam a surgir registos da Associação Portuguesa de Empresas de 

Publicidade (APEP).  

 

A Publicidade Exterior terminou a década de 1980

Publicidade de 6 milhões de escudos

que significa que em 1988 registou cerca de 4,8 milhões de escudos, segundo a Associação 

Portuguesa das Empresas de Publicidade 

 

 

Figura 12 – Investimento em Publicidade Exterior em Portugal em 

em 1988 e 1989. 

Fonte: Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade Comunicação e Marketing 

(APAP), publicado em Marketing e Publicidade (1990:27).

 

Em síntese, esta década caracterizou

geral e na Publicidade Exterior em Portugal. Segundo os dados da época, publicados na 

Marketing e Publicidade, o meio exte

qualidade dos serviços disponibilizados ao cliente e às agências.
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Nesta década começam a surgir registos da Associação Portuguesa de Empresas de 

icidade Exterior terminou a década de 1980, registando um investimento em 

6 milhões de escudos em 1989, um valor 20% superior ao ano anterior, o 

que significa que em 1988 registou cerca de 4,8 milhões de escudos, segundo a Associação 

de Publicidade Comunicação e Marketing (APAP).
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Fonte: Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade Comunicação e Marketing 

publicado em Marketing e Publicidade (1990:27). 

, esta década caracterizou-se por uma evolução do mercado publicitário em 

geral e na Publicidade Exterior em Portugal. Segundo os dados da época, publicados na 

Marketing e Publicidade, o meio exterior registou um crescimento gradual e melhorou a 

qualidade dos serviços disponibilizados ao cliente e às agências. 
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 Nesta década começam a surgir registos da Associação Portuguesa de Empresas de 

um investimento em 

20% superior ao ano anterior, o 

que significa que em 1988 registou cerca de 4,8 milhões de escudos, segundo a Associação 

(APAP). 

 

Milhões de Escudos, 

Fonte: Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade Comunicação e Marketing 

se por uma evolução do mercado publicitário em 

geral e na Publicidade Exterior em Portugal. Segundo os dados da época, publicados na 

rior registou um crescimento gradual e melhorou a 
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 Até 1987, o investimento publicitário era estudado em função dos meios de comunicação 

social: Televisão, rádio e imprensa. No final da década de 1980 já se encontra o registo do 

investimento publicitário no Meio Exterior: 6 milhões de escudos em 1989.  

 

 

1.6. A Publicidade Exterior na década de 90 do século XX 

 

O início dos anos 90 do século XX revelou-se propício ao aumento do investimento na 

publicidade e na diversidade dos seus suportes. Apesar da crise que se sentiu em 1993, 

devido à recessão mundial, ter abrandado a taxa de crescimento que se mantinha no 

mercado da publicidade, esta actividade registou mudanças significativas. 

 

De 1987 a 1997, a publicidade não parou de crescer e globalmente cresceu quinhentos e 

quinze por cento o que permite fazer uma média de dezoito por cento ao ano. Neste 

período a o meio Outdoor registou um crescimento de quinze por cento. 

 

Este período é marcado por uma tendência de especialização na área da comunicação o que 

leva gradualmente a mudar o conceito de agência de serviço completo que existia até este 

momento, começando a surgir agências especializadas como, por exemplo, em Publicidade 

Exterior.  

 

A publicidade na televisão foi marcada pela introdução dos audímetros no início dos anos 

noventa o que proporcionou um novo impulso à pesquisa publicitária.  

 

No campo da Publicidade Exterior, existiam nesta época várias empresas a trabalhar no 

aluguer de espaço que se desenvolveram com as condições económicas propícias.  

A RED e a JC Decaux que já operavam no mercado português eram de origem 

internacional e as empresas nacionais de que se encontrou registo eram as seguintes:  
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 DIPEX | PUBLIFACE | PUBLICARTAZ | PLACARD | RECTANGULO | TCS.13 

 

O ano de 1993 também ficou marcado pelo início da actividade da CEMUSA em Portugal, 

começando a disponibilizar espaço publicitário nas Bancas de jornais na cidade de Lisboa.  

 

Neste período, registava-se a introdução de redes de Publicidade Exterior em mais de vinte 

cidades portuguesas, número este que tendencialmente iria aumentar rapidamente.  

 

 

1.6.1. As vantagens claras da Publicidade Exterior 

 

A Publicidade Exterior é um meio prioritário no lançamento rápido de novos produtos uma 

vez que permite um período de informação maciça. Poderá ser o único meio de divulgação 

para produtos de distribuição selectiva, nomeadamente nos casos em que o produto se 

encontra em locais específicos.  

 

As vantagens da Publicidade Exterior tornam-se claras: 

- É uma publicidade totalmente gratuita para o consumidor.  

- Possibilita a criação de grandes audiências, o que significa inúmeros contactos.  

- É o tipo de publicidade que pode actuar imediatamente ao momento anterior às compras 

devido à sua localização começando a surgir publicidade indoor nos centros comerciais.  

 

Apesar de não existirem ferramentas de medição de resultados, a Publicidade Exterior 

continua a registar procura por parte dos anunciantes porque está comprovado o retorno 

económico positivo às marcas anunciadas. Nesta época, a JC Decaux actuava com base em 

normas específicas que lhe permitiam promover bons resultados. Todas as campanhas são 

planeadas de forma a manter uma excelente visibilidade ao automobilista.  

 

                                                 
13 Publicação MIX – Marketing, Publicidade e Meios, Fevereiro 1990, nº 6. 
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 Este concessionário funciona com circuitos e redes organizadas, em que os cartazes são 

substituídos de sete em sete dias segundo um calendário fixo. O equipamento é colocado 

em zonas de grande movimento e em percursos pré-estabelecidos. O equipamento é ainda 

iluminado à noite.  

 

A colocação de Mupis é acordada, caso a caso, com as Câmaras Municipais. Segundo a 

empresa de mobiliário Urbano JC Decaux, a decisão pelo Outdoor deverá ser a opção por 

um suporte estático que permite obter um efeito sinergético em relação ao investimento 

dinâmico que eventualmente for feito na televisão.  

 

Neste caso surge como um “reminder” da campanha de televisão mas fixando a imagem. A 

memorização de um cartaz é mais rápida e sai a um custo inferior a que qualquer filme de 

televisão de 20 ou 30 segundos. 

 

O Outdoor é também uma excelente opção para os clientes que têm o orçamento reduzido 

e que não conseguem pagar os valores de publicidade na televisão. Por fim tem a vantagem 

de ser o meio que tem o mais baixo custo por frequência de contactos.  

 

Carlos Cunha, Responsável da “Rectângulo”, refere que “a inexistência de estudos de 

medição de audiências deve-se sobretudo ao facto de ser um processo caro e 

complicado”.14 O que demonstra uma preocupação existente nas empresas de Publicidade 

Exterior portuguesas que já é antiga. 

 

No momento em que a JC Decaux já estava a desenvolver-se no mercado português, surge 

uma empresa que viria a ser sua concorrente directa – a CEMUSA. A actividade da 

CEMUSA no panorama da Publicidade Exterior em Portugal pautou-se por um rápido 

crescimento, tanto na disponibilização de novos suportes como na introdução dos mesmos 

em diferentes cidades portuguesas.  

 
                                                 
14 Mix – Marketing, Publicidade, Media, (1990), nº 12, p.20 
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Assim, em 1994 a CEMUSA começou a montar Abrigos de autocarros e colocar Oppis na 

cidade de Lisboa ao abrigo de uma parceria com a Câmara Municipal. De 1993 até 1997 a 

CEMUSA aumentou o número de faces de exposição de Publicidade Exterior de setecentas 

e trinta e sete para três mil, trezentas e noventa faces. Em 1998, a CEMUSA atinge a 

liderança na Cidade de Lisboa e, em simultâneo, começa a operar no Grande Porto e 

Litoral Norte, registando nesta data seis mil, cento e sessenta e cinco faces de publicidade. 

 

 

Apesar de todas estas mudanças no panorama global da publicidade, a Publicidade Exterior 

continuou a dinamizar-se e a entrada da CEMUSA no mercado português nesta década, 

certifica o facto de este ser um mercado apelativo. 

O crescimento do mercado publicitário em geral e do meio exterior em particular tornou 

necessária a organização e sistematização de dados relativos ao investimento publicitário, 

começando a ser publicados com regularidade nas revistas da especialidade.  

 

 

1.6.2. A Publicidade Exterior encerra a década ocupando o terceiro lugar no 

investimento publicitário em Portugal  

 

Nesta fase, a Publicidade Exterior, era encarada como um meio complementar nos 

produtos de grande distribuição no âmbito de uma campanha multimeios nomeadamente a 

televisão. Alcançou o terceiro lugar como meio publicitário, a seguir à televisão e à 

imprensa, durante os anos noventa. 

 

Segundo a Publicação Marketing e Publicidade (Março de 2000:72) o mercado publicitário 

registou um investimento de cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e um milhões de 

escudos em 1990 e de duzentos e noventa mil e duzentos e três milhões de escudos em 

1999.  
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 A década de noventa inicia-se com os seguintes cinco maiores anunciantes: 

Lever | Nestlé | Renault | Fiat | Mocar 

 

E em 1999 termina com os seguintes cinco maiores anunciantes: 

Procter & Gamble | Lever Elida | Sincoral | Telecel | Optimus. 

 

Destaca-se o aparecimento de um novo tipo de anunciantes, as empresas de 

telecomunicações como neste caso a Telecel e a Optimus, que se vão manter como 

anunciantes de elevado investimento até ao presente. 

 

O Investimento da Publicidade Exterior registou seis mil seiscentos e nove milhares de 

escudos no início da década e terminou em 1999 com doze milhões de escudos15.  

 

 

1.7. A Publicidade Exterior na década de 2000  

 

O crescimento económico e o desenvolvimento do consumo que surgiu nos anos 90 do 

século XIX possibilitaram a entrada no novo século, em 2000, com um panorama 

favorável à publicidade. A introdução do Euro e as campanhas de divulgação da nova 

moeda, bem como as mudanças que se fizeram sentir no sector bancário, informático e das 

telecomunicações mantiveram o crescimento do investimento publicitário. 

 

Por outro lado, o consumismo que se fez sentir numa época de estabilidade económica fez 

com que muitas empresas e marcas quisessem anunciar os seus produtos. Esta época de 

crescimento económico traduziu-se num elevado aumento de espaço publicitário nos 

diversos meios, fazendo com que as agências e os anunciantes se tornem mais criativos nas 

suas campanhas.  

 
                                                 
15 Observatório da Comunicação, 2000-2001, Anuário da Comunicação – os media e os novos media em 

Portugal, p.14. 
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 Outra mudança a assinalar foi a passagem da publicidade a bens de consumo para outras 

áreas como os serviços, começando a surgir campanhas da banca, seguros e 

telecomunicações. No ano 2000 a JC Decaux realiza um contrato com a Mundicenter e a 

Sonae, permitindo o alargamento da colocação de suportes de Publicidade Exterior nos 

centros comerciais.  

 

No ano seguinte, o grupo JC Decaux adquire a Red Portuguesa, empresa dedicada ao 

Grande Formato. Na Publicidade Exterior, apesar da aposta em novos suportes e 

tecnologias, é no cartaz que continuam a ser impressas a maioria das ideias, pensamentos 

ou conceitos, que vão desde a publicidade a produtos ou casas comerciais à divulgação 

cultural, passando pela informação pública e propaganda. 

 

Por seu lado, a CEMUSA regista, em 2000, a liderança em todos os concelhos de Portugal 

registando oito mil cento e catorze faces. Em 2002, introduz a renovação de abrigos em 

Lisboa, registando nesta data nove mil oitocentos e setenta e três. Em 2004, dá-se a 

renovação de bancas e Oppis em Lisboa, registando nesta data dez mil e novecentas e 

quarenta e sete faces. Em 2005, a CEMUSA disponibiliza aos seus clientes espaços de 

publicidade em Coimbra, Oeiras, Setúbal, Montijo e Algarve registando um número de 

doze mil, oitocentas e quarenta e nove faces disponíveis. Em 2006, a CEMUSA reforça as 

suas redes em Coimbra, Algarve e entra na cidade do Porto registando treze mil, trezentas 

e trinta faces. Actualmente, a CEMUSA está presente em concelhos que totalizam mais de 

quatro milhões de habitantes.  

 

Nesta fase, a JC Decaux, tem suportes colocados em sessenta e oito Concelhos, cobrindo 

diariamente mais de seis milhões e trezentos mil de habitantes. O grupo é líder mundial em 

todos os segmentos da Publicidade Exterior. A JC Decaux apresenta-se como líder no meio 

exterior devido ao seu empenho, desenvolvendo os suportes de comunicação exterior mais 

criativos e funcionais do mercado junto dos seus clientes.  
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 Entre os Designers que criaram mobiliário para o Grupo, podemos encontrar, entre outros, 

figuras de renome mundial, tais como Philippe Starck, Sir Norman Foster, Silva Dias, 

Mário Bellini, Robert Stern, Philip Cox, Martin Szekely, Jean Michel Wilmotte e Gae 

Aulenti. O Grupo JC Decaux é líder mundial da comunicação exterior: em mobiliário 

urbano, na publicidade em aeroportos, líder europeu no Grande Formato.  

 

Paralelamente às duas empresas multinacionais, que operam e se destacam no mercado 

Português, existem cerca de trinta empresas nacionais, até ao momento da realização deste 

trabalho, que operam através da disponibilização de circuitos de suportes de Publicidade 

Exterior de menor dimensão e colocados nos distritos com maior população residente. 

 

Os resultados preliminares dos Censos 2011, segundo dados do INE16, demonstram que os 

distritos com maior população residente são: Lisboa, Porto, Setúbal, Leiria, Faro, e Viseu 

por ordem decrescente. Nestes distritos foram registados maior número de empresas 

distribuidoras de Publicidade Exterior, como também se detectou o maior número de 

localizações dos diferentes tipos de suporte do Meio Exterior.  

 

Lisboa destaca-se como o distrito com o maior número de empresas distribuidoras de 

Publicidade Exterior, registando treze operadores. Estas empresas mantém a sua sede numa 

determinada cidade, mas mantém as posições de Outdoor localizadas noutras cidades do 

país. A área do grande Porto é ocupada por circuitos de suportes de Publicidade Exterior 

disponibilizados no mercado por empresas que estão sediadas em Lisboa e noutras cidades 

portuguesas.  

 

A década de 2000-2009 registou um aumento gradual do investimento em Publicidade 

Exterior, apesar da crise económica que começou a fazer sentir os seus efeitos a partir de 

2008.  

                                                 
16 INE, Censos 2011, resultados preliminares, 2011, Lisboa-Portugal. População residente em: Lisboa - 2.244.984, Porto - 1.816.045, 

Setúbal - 849.942, Braga - 848.444, Aveiro - 714.351, Leiria - 470.765, Santarém - 454.456, Faro - 450.484, Coimbra - 429.714, Viseu - 

318.166. 
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Segundo os dados publicados nos anuários da comunicação do Obercom, o ano de 2000 

registou cerca de cento e cinquenta mil euros (de acordo com a Sabatina) e em 2009 foram 

registados cerca de trezentos e onze mil Euros. 

 

 

1.8. Publicidade Exterior em Portugal na actualidade 

 

Se até ao momento abordámos factos históricos da história da Publicidade Exterior em 

Portugal, nesta fase e devido à proximidade dos factos do objecto desta investigação, será 

realizado um estudo exploratório sobre a situação actual atendendo às variáveis que 

configuram o meio. 

 

Pretende-se compreender as circunstâncias actuais que rodeiam este meio e tentar perceber 

qual o futuro próximo. Para elaborar este estudo foi realizada uma recolha de informação 

em primeira mão recolhida através de entrevistas com os peritos do sector e também 

através de uma pesquisa exaustiva realizada através da análise dos artigos publicados em 

revistas da especialidade. 

 

 

1.8.1. Factores condicionantes da Publicidade Exterior actualmente 

 

Para perceber a realidade da Publicidade Exterior actualmente em Portugal é necessário 

analisar uma série de factos que foram acontecendo durante as décadas de setenta, oitenta e 

noventa do século XX, e que produziram consequências na actualidade. 

 

A entrada da empresa francesa JC Decaux, mudou o panorama da Publicidade Exterior em 

Portugal ao instalar-se como uma empresa sólida, com grande capacidade de investimento, 

que marcou a evolução do meio durante anos. 
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− O reflexo do trabalho desenvolvido ao longo dos anos efectuado por multinacionais 

como a JC Decaux, de origem francesa, que entrou primeiro no mercado nacional (1972) e 

pela CEMUSA, de origem espanhola, que iniciou a sua actividade na década de 1980. 

− O reforço de actividade de uma série de empresas nacionais que se foram 

especializando nas várias vertentes do negócio da Publicidade Exterior. 

− O crescimento e a consolidação de algumas empresas nacionais assim como o 

surgimento de grupos empresariais que agregam diversas áreas da publicidade e da 

comunicação. 

− Empresas especializadas em áreas como: produção / impressão de painéis de outdooor; 

especializadas em redes de grande formato (lonas) nas cidades de Lisboa e no Porto. 

 

Após a entrada da CEMUSA, em 1984, no mercado Português, registou-se uma maior 

uniformização nos suportes. Até este momento a empresa que detinha circuitos nacionais e 

funcionava de forma organizada era a JC Decaux. As empresas nacionais que operavam no 

mercado da Publicidade Exterior eram de pequena dimensão. 

 

A CEMUSA foi colocando suportes de publicidade Exterior que obedeciam a critérios de 

design e de utilidade pública e começou a utilizar circuitos de redes de suportes que 

implementou a nível nacional, seguindo um método semelhante ao da JC Decaux. 

 

A CEMUSA posiciona-se como uma empresa de “primeira linha no campo da Publicidade 

Exterior, especializada no design, instalação, manutenção e produção de equipamentos de 

produção a partir de mobiliário interior e exterior de elevada qualidade, adaptado para estar 

em harmonia e realçar a paisagem urbana. Os municípios, as agências de publicidade, 

centros comerciais e outras entidades públicas e privadas beneficiam da sua experiência 

com a CEMUSA que, ao mesmo tempo, contribui para o realçar da estética e aumentar a 

funcionalidade dos serviços públicos, enquanto apoiam o desenvolvimento económico das 

comunidades urbanas locais” 17. 

 
                                                 
17 Disponível em: www.cemusa.pt, [consultado em a 20 de Agosto de 2010]. 
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 Após poucos anos de investimento, a CEMUSA, conseguiu implementar-se nos centros 

urbanos com maior densidade populacional e alcançar uma cobertura nacional. A JC 

Decaux e a CEMUSA tornaram-se nas duas principais e maiores empresas de Publicidade 

Exterior, de origem estrangeira, no mercado Português. 

 

 

1.9. Em resumo 

 

A Publicidade Exterior surge aliada às alterações políticas, económicas e sociais de 

Portugal. Foi um longo percurso até chegar aos nossos dias, no qual podemos destacar o 

papel da importância do Cartaz tanto durante o Estado Novo, período em que o cartaz foi 

utilizado para transmitir a ideologia do governo bem como campanhas de educação e saúde 

pública, ou a sua utilização como veículo de propaganda política durante e pós a 

Revolução de 25 de Abril de 1974. 

 

Se no princípio do século XIX, o cartaz era colocado muitas vezes em espaços públicos 

mas em ambiente indoor, provavelmente porque os suportes para o colocar eram 

inexistentes ou pouco protectores do cartaz perante as condições climatéricas.  

 

No decorrer deste período, o cartaz começou a ser encarado como uma forma de expressar 

as correntes artísticas da época, sendo muitas vezes desenhado por artistas. 

 

Actualmente, a Publicidade Exterior está visível na rua, nos centros comerciais, nos 

parques de estacionamento, nos campus universitários, nas caixas de multibanco, nos 

transportes públicos e pode ser adaptada a um elevado número de suportes. 

 

A Publicidade retoma o seu papel dinamizador de mensagens contribuindo para a 

transmissão de valores sociais quando Portugal adere à Comunidade Europeia na década de 

oitenta.  
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 A partir desta data a Publicidade enquanto sector começa a desempenhar um papel 

importante. Surgem novas agências de Publicidade o que contribui para a geração de novos 

postos de trabalho e de especialização profissional nesta actividade.  

 

O desenvolvimento do mercado publicitário tem repercussões directas na área da educação 

onde se começam a criar escolas e licenciaturas com o objectivo de formar profissionais 

nestas novas áreas de actividade. 

 

Por outro lado, a estabilização económica e social torna possível captar o interesse das 

multinacionais que olham para Portugal como um país que está sedento de novos produtos 

e ideias criativas, tornando-o num mercado cheio de oportunidades.  

 

Actualmente, o mercado publicitário, representa um sector dinâmico que implica elevados 

investimentos e que, pelas suas complexas necessidades, levou à criação de inúmeras 

empresas a operar em áreas tão distintas como criatividade, produção de filmes / audio / 

cartazes, planeamento de meios e ainda produção de materiais específicos para meios de 

transporte.  

 

Apesar de Portugal ser um país pequeno, o mercado da publicidade e especificamente o da 

Publicidade Exterior tem espaço para as grandes empresas, como a JC Decaux e a 

CEMUSA, que comercializam o aluguer de suportes a nível nacional e nos grandes centros 

urbanos, como também para as pequenas empresas que actuam a nível regional e local. 

 

A entrada em Portugal de duas empresas multinacionais, transformou o panorama do meio 

exterior em Portugal. A metodologia de trabalho da CEMUSA e da JC Decaux influenciou 

positivamente o mercado nacional a vários níveis:  

 

- Uniformização dos suportes, nomeadamente ao nível do mobiliário urbano e ao nível das 

dimensões dos outdoors.  
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 - Metodologia de trabalho utilizando circuitos de suportes que incluem redes citadinas ou 

nacionais.  

- Negociação da colocação dos suportes de publicidade Exterior com os Municípios. 

- O meio exterior alcançou um patamar nunca antes conseguido – tornou-se obrigatório nas 

campanhas publicitárias.  

 

A Publicidade Exterior começou por ser integrada nas campanhas multimeios numa 

primeira fase, tornou-se complementar e essencial numa segunda fase e por último 

começou a ser seleccionada por alguns anunciantes como meio publicitário preferencial.  
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2. Mercado da Publicidade Exterior em 

Portugal 

2.1. Contextualização do mercado Português em geral 

 

Pretende-se apresentar neste capítulo informação sobre os investimentos da Publicidade 

Exterior em Portugal, a informação apresentada foi reunida a partir de diferentes fontes: a 

Marktest18 e os Anuários sobre publicidade elaborados pela Obercom, Observatório da 

Comunicação.  

 

Para perceber melhor a importância deste mercado, é importante realizar uma breve 

apresentação de Portugal, que é um país pequeno mas com boas condições climatéricas o 

que permite aos seus habitantes passarem muito tempo fora de casa, sendo por isso os 

consumidores ideais para o meio exterior.  

 

Portugal é um país que conta com uma população residente de 10.637.713, dos quais 

5.148.203 são homens e 5.489.510 são mulheres19. A maioria dos habitantes concentra-se 

na faixa etária dos 25-64 anos. Os portugueses tornaram-se consumistas e o crescente nível 

de vida que se fez sentir ao longo dos anos tornou possível um consumismo exacerbado. 

Após um período de crescimento económico, a economia portuguesa desacelerou de forma 

acentuada em 2008, tendo para tal contribuído a crise do sistema financeiro internacional20.   

                                                 
18 Criada em 1980, a Marktest é a empresa de market research e medição de audiências de media do Grupo 

Marktest. A Marktest desenvolve estudos de mercado regulares e customizados e é líder dos sectores onde 

opera. Disponível em :http://www.marktest.com/wap/g/?e=2. [consultado em 30/10/2011]. 
19 INE, I.P., Estimativas da População Residente 2009, Edição de 9 de Junho de 2010, Lisboa-Portugal. 
20 INE, I.P., Empresas em Portugal 2008, Edição 2010, Lisboa-Portugal 
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 Apesar da situação de crise económica que se reflecte no aumento de desemprego, um 

sector que continua a crescer é o da Publicidade. 

 

 

2.1.1. Situação do sector publicitário em Portugal 

 

O sector publicitário em Portugal pode ser estudado de duas formas: através de dados 

estatísticos sobre as empresas do mercado da publicidade que respondem aos inquéritos do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), e através de dados fornecidos pelo investimento 

publicitário.  

 

Segundo informações disponibilizadas por o INE, a “prestação de serviços de publicidade 

em Portugal, que inclui serviços prestados por agências de publicidade e actividades 

produtivas de apoio à comunicação, registou um total de 2.276.884 milhares de euros, 

destes 2.071.699 milhares de euros foram assinalados na região de Lisboa”.21.  

 

Neste estudo do INE, os serviços prestados por Agências de Publicidade englobam 

serviços publicitários completos, marketing directo e relacional, concepção publicitária e 

desenvolvimento de conceitos e outros serviços de Agências de Publicidade. As 

actividades produtivas de apoio à comunicação abrangem a produção gráfica, a produção 

de brindes, a produção de audiovisuais e multimédia e outras actividades de apoio à 

comunicação. 

 

A informação fornecida pelo INE resulta de um Inquérito aos serviços prestados às 

empresas, e fornece dados sobre o mercado publicitário em geral abordando outro tipo de 

serviços diferentes do investimento publicitário, o que nos permite ter uma noção da sua 

dimensão económica enquanto sector de actividade. 

 

 
                                                 
21 INE, I.P., Portugal 2009, Anuário Estatístico da região de Lisboa 2008. Edição 2009, Lisboa-Portugal. 
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2.2. Posição do mercado da Publicidade Exterior em Portugal  

 

O mercado da Publicidade Exterior em Portugal tem as suas oportunidades e ameaças 

como qualquer outro negócio. O objectivo deste ponto é fazer uma breve introdução ao 

mercado da Publicidade Exterior e tentar percebê-lo como o mercado empresarial que é e 

nada melhor do que apresentá-lo seguindo uma lógica de marketing.  

 

A nível externo o meio outdoor tem a oportunidade única de se desenvolver mais do que 

em qualquer outra fase da sua história. As melhorias que a tecnologia e inovação permitem 

adequar aos suportes de forma a torná-los mais interactivos com o consumidor poderão 

elevar o meio Outdoor e quem sabe colocá-lo no segundo lugar do ranking do investimento 

publicitário logo após a televisão. 

 

As principais ameaças do meio Outdoor poderão estar relacionadas com a concorrência dos 

outros meios como por exemplo a entrada a televisão digital terrestre neste ano de 2012. 

Uma forte ameaça do ambiente envolvente é a crise económica severa que Portugal 

atravessa e que poderá concorrer para uma elevada redução do investimento publicitário e 

as empresas poderão seleccionar outros meios mais económicos como a internet e a rádio.  

 

A mais-valia do meio Outdoor em Portugal é a inovação dos suportes e a criatividade da 

Publicidade Exterior, factores que aliados a uma rotina do consumidor fora de casa muito 

extensa tornam a Publicidade Exterior em Portugal única.  

 

A principal fraqueza do meio outdoor em Portugal é a falta de associativismo entre os 

operadores de Publicidade Exterior e a inexistência de estudos de medição de audiências.  

É muito fácil percepcionar a Publicidade Exterior como uma forma de comunicar os 

produtos de outras empresas, mas na realidade este sector é constituído por empresas que 

disponibilizam os seus produtos; que os comunicam e os distribuem. 

O meio Outdoor pode ser analisado do ponto de vista do marketing, em que de uma forma 

global poderemos afirmar que:  
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- Produto: são os diferentes suportes desde os outdoors de maior dimensão ao mobiliário 

urbano. A forma de chegarem ao anunciante (a empresa que os aluga) e ao consumidor 

final – quem vai comprar o produto ou serviço anunciado, é estarem simplesmente na rua 

ou em espaços públicos. 

 

- Mercado: é suportado por uma política de distribuição complexa dado que a localização 

dos suportes na rua (as suas diferentes redes) depende de um canal que exige parcerias 

individuais com as câmaras municipais.  

 

- Comunicação: o facto do outdoor ou o mobiliário urbano estar localizado na rua ou no 

espaço público é a melhor forma de “comunicar o produto”. No entanto como este é um 

negócio um pouco complexo, o website de cada operador do meio exterior é a melhor 

ferramenta para comunicar as redes de suporte e as suas localizações.  

 

Paralelamente a força de vendas tem uma importância estratégica dado que apresenta as 

redes de suporte disponibilizadas pelo operador, encontra a melhor solução para o 

anunciante e elabora uma proposta de preços que incluem os descontos sobre o preço da 

tabela publicitária. Recentemente a comunicação tem vindo a ser ampliada para o campo 

das relações públicas e é possível detectar que as maiores empresas começaram a recorrer 

aos serviços das agências de comunicação com o objectivo de implementarem um plano de 

comunicação em assessoria de imprensa para divulgarem informação essencialmente 

corporativa de forma a darem a conhecer a dimensão das suas empresas. A Assessoria de 

imprensa permite criar notoriedade, credibilidade, melhorar a imagem da empresa e 

fomentar o relacionamento da empresa com os órgãos de comunicação social. 

 

- Preço: A publicidade é um serviço dispendioso, os preços das redes são apresentados 

quando a informação é solicitada pelo anunciante. O orçamento é realizado caso a caso. 
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 2.2.1. Investimento publicitário no meio outdoor nas últimas décadas em 

Portugal 

 

Portugal atravessou momentos de instabilidade política, social ou económica em épocas 

diferentes do seu passado recente que se repercutiram também no meio publicitário. 

Apesar disso, é possível estabelecer uma curva ascendente a partir dos dados publicados 

sobre o investimento em Publicidade Exterior.  

 

Só foi possível encontrar dados sobre o investimento da Publicidade Exterior anual a partir 

de 1995 em que foi registado um valor de investimento no meio Outdoor de 33 mil Euros. 

Globalmente, o investimento neste meio registou uma curva ascendente desde essa data até 

o ano de 2010 em que foi registado um investimento de 294,186 milhares de Euros.  

 

 

Figura 13 – Investimento em Publicidade Exterior de 1995 a 2010 em milhares de Euros. 

Fonte: Anuário da Comunicação 2002-2003 e de 2010-2011. Obercom – Investigação e 

Saber em Comunicação.22 

                                                 
22 Anuário da Obercom disponível em www.obercom.pt. 
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A partir de 2000, e de um modo geral, o mercado publicitário seguiu a evolução do 

mercado mundial impulsionado pela chamada Nova Economia, atingindo valores 

inigualáveis. 

 

Este crescimento foi interrompido momentaneamente em 2001, em consequência de uma 

crise global que atingiu todos os segmentos publicitários, fortemente impulsionada depois 

de 11 de Setembro, com os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono nos EUA. As 

suas implicações fizeram-se sentir em todo o mundo. 

 

Portugal não escapou imune à crise e, à semelhança da situação vivida a nível mundial, o 

mercado publicitário sofreu quebras acentuadas. Segundo dados do Obercom, o 

investimento publicitário líquido decresceu 8,9% entre 2000 e 2001. (Anuário da 

Comunicação da Obercom, 2002-2003:153). 

 

 

2.2.2 Investimento em Publicidade Exterior, no mercado português, em 2011 

 

O meio Outdoor registou uma evolução do investimento entre 2002 e 2011 de 82,9%, um 

valor muito significativo e que fica em segundo lugar logo após a televisão que registou 

uma evolução no seu investimento de 144,4%.  

 

A imprensa registou uma evolução do investimento de 49,7% e a rádio de 28,9%, no 

mesmo período.  

 

A crise económica derivada dos mercados financeiros teve consequências graves em 

Portugal, o que se reflectiu em todos os sectores de actividade. As restrições orçamentais 

do governo impostas pela troika obrigaram a diminuir os ordenados reduzindo o poder de 

compra. Apesar das severas limitações que diminuem os lucros dos anunciantes, o 
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 investimento em Publicidade Exterior aumentou cerca de duzentos de noventa e quatro mil 

euros em 2012, para cerca de trezentos mil euros em 2011.  

 

O ano de 2011 registou um investimento em Publicidade Exterior na ordem dos 312,483 

mil Euros e um total de 26,184 inserções. (Anuário da Comunicação, Obercom, 2010-

2011:136). 

 

Quadro 3 – Evolução do investimento mensal da Publicidade Exterior em 2011, 1º 

Semestre. 

 

Mês Jan. Fev. Mar. Abril.  Mai. Jun. 

Outdoor 21,715 21,877 26,229 26,189 27,493 26,671 

 

Fonte: Anuário de Media e Publicidade 2011, Marktest 

Nota: investimento a preços de tabela. Valores em milhares de euros.  

 

Quadro 4 – Evolução do investimento mensal da Publicidade Exterior em 2011, 2º 

Semestre. 

 

Mês Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Outdoor 26,982 23,630 27,762 27,814 26,526 29,596 

 

Fonte: Anuário de Media e Publicidade 2011, Marktest 

Nota: investimento a preços de tabela. Valores em milhares de euros.  

 

O investimento no meio Outdoor nos diferentes meses de 2011 revela que Janeiro, 

Fevereiro e Agosto são meses que registam valores ligeiramente mais baixos e o mês de 

Dezembro é o mês que regista o valor mais alto devido à época natalícia. 
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 Tradicionalmente o último mês do ano regista maior número de campanhas publicitárias 

realizadas pelos anunciantes que seleccionam regularmente o meio exterior e também por 

outras empresas que aproveitam para comunicar os seus produtos nesta época do ano 

tentando captar os consumidores e aumentar as vendas.  

 

Após a análise do investimento realizado em Publicidade Exterior é interessante perceber 

qual a sua posição relativamente aos outros meios publicitários.  

 

Figura 14 – Investimento Publicitário percentual por Televisão, Imprensa, Outdoor, Rádio 

e Cinema.  

 

Fonte: Anuário de Media e Publicidade 2011, Marktest. 

Nota: Investimento a preços de tabela. Valores em Milhares de euros. 

 

Após a observação dos dados de investimento percentuais em publicidade, é possível 

concluir que a Publicidade Exterior continua a ocupar o terceiro lugar no investimento 
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 publicitário, com uma percentagem de seis por cento. A televisão continua a ocupar o 

primeiro lugar com setenta e cinco por cento do investimento, seguida da imprensa com 

catorze por cento do investimento, a nível global.  

 

 

2.2.3. Principais anunciantes do meio outdoor 

 

Após clarificar o investimento do meio Outdoor em 2011 e a sua posição relativamente aos 

outros meios publicitários, é importante perceber quais os sectores e as marcas que mais 

preferem a Publicidade exterior.  

 

Quadro 5 - Repartição do investimento por sector de actividade por meio (Top 15) 2011. 

Sector de Actividade Investimento (milhares de euros) 

Indústria Automóvel 44,007 

Serviços e equipamentos de comunicação 38,122 

Bebidas 26,345 

Comércio 25,678 

Artigos e serviços recreativos culturais 23,036 

Higiene Pessoal 15,248 

Indústria Alimentação 15,128 

Bancos e outras instituições Monetárias e financeiras 10,498 

Serviços prestados à colectividade 9,451 

Indústria do papel, artes gráficas  8,202 

Indústria farmacêutica 6,308 

Audiovisual. Fotografia e cinema 4,370 

Seguros 2,386 

Higiene do lar 1,599 

Industria de brinquedos / equipamento para bebé 0,372 

Total 230,750 

Fonte: Anuário de Media e Publicidade 2011, Marktest. 

Nota: Investimento a preços de tabela. Valores em Milhares de euros. 
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O investimento em Publicidade Exterior por sector de actividade indica que em 2011, a 

indústria automóvel ocupou o primeiro lugar, seguido pelo sector de serviços e 

equipamentos de comunicação e o terceiro lugar é ocupado pelas bebidas.  

 

Quadro 6 -  Ranking de anunciantes em Publicidade exterior (Top 15), 2011. 

 

Posição Anunciante Investimento 

(milhares Euro) 

%Total 

1 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA 10,103 10.7 

2 Optimus Telecomunicações SA 9,356 9.9 

3 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 8,454 9.0 

4 Telecomunicações Móveis Nacionais 8,418 8.9 

5 Tempus Internacional LDA 7,344 7.8 

6 Portugal Telecom 6,914 7.3 

7 Unicer – Bebidas de Portugal SA 6,106 6.5 

8 Sumol+Compal 5,882 6.2 

9 Zon Multimedia 5,450 5.8 

10 Zon Lusomundo 5,378 5.7 

11 Peugeot Portugal Automóveis SA 4,659 4.9 

12 Worten-Sonae SA 4,450 4,7 

13 Unilever - JM 4,290 4.6 

14 Modelo Continente Hipermercados SA 3,697 3.9 

15 Columbia Tri-Star & Warner 3,634 3.9 

 Total 94,135 100.0 

 

Fonte: Anuário de Media e Publicidade 2011, Marktest. 

Nota: Investimento a preços de tabela. Valores em Milhares de euros. 
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 O grupo dos anunciantes que investem mais em Publicidade Exterior mostra nos primeiros 

lugares empresas de telecomunicações e que comercializam telemóveis: Vodafone e 

Optimus, a Santa Casa da Misericórdia que é a entidade gestora do Totoloto e Totobola, a 

Tempus Internacional que é o representante de marcas de relógios sendo a mais popular a 

marca de relógios Swatch. 

 

As bebidas que ocupam o terceiro lugar no ranking do sector de actividade aparecem 

representado pelas marcas Unicer – Bebidas de Portugal SA que é uma empresa líder no 

mercado das cervejas, mas que comercializa também águas, sumos e vinhos. A Sumol + 

Compal é a empresa que representa duas das marcas portuguesas mais antigas e 

reconhecidas de sumos e refrigerantes. Ambas ocupam o sétimo e oitavo lugar. 

 

Os valores de investimento por anunciante no meio outdoor indicam que as marcas que 

investem mais estão inseridas nos sectores de actividade que registam também maior 

investimento. Os primeiros sectores são ocupados pelos serviços e equipamentos de 

comunicação que englobam empresas como a Vodafone, Optimus, Portugal Telecom. O 

sector de actividade das Bebidas engloba marcas como a Unicer, a Sumol + Compal. O 

sector de actividade Comércio abrange marcas como o Modelo-Continente, a maior cadeia 

de hipermercados portuguesa e a Worten- Sonae, do mesmo grupo.  

 

 

2.3. Influência das agências de publicidade no meio exterior 

 

A influência que as Agências de Publicidade possuem no mercado e nos meios 

publicitários poderá estar relacionada com o seu percurso que por sua vez não pode ser 

dissociado do desenvolvimento económico e social. 

 

O acto de tornar público um produto para o trocar ou vender é tão antigo como a própria 

sociedade. Mas se a publicidade colocada na rua inicialmente em forma placa de madeira e 

depois através do cartaz foram as primeiras formas de comunicar a venda de bens e 
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 serviços, o desenvolvimento da imprensa escrita contribuiu para o surgimento da figura do 

Agente de Publicidade.  

 

Paralelamente, o desenvolvimento da publicidade Exterior na sua dimensão económica e 

na diversificação dos seus suportes levou a que as agências de publicidade se 

encarregassem também de trabalhar este meio, não só ao nível da criatividade, mas 

também no planeamento e compra de espaço.  

 

 

2.3.1. Origens das agências de publicidade 

 

Os primeiros agentes de publicidade começaram a surgir em 1625. William Tailor e depois 

”White´s” ambos em Londres, Inglaterra (Jefkins, 2000:20). Mas só em 1843 surge, nos 

Estados Unidos da América, a que é considerada a primeira agência de publicidade lançada 

por Volney B. Palmer (Fox, 1997:30). Palmer procurava anunciantes para os jornais 

cobrando uma percentagem sobre o valor total do anúncio e rapidamente alargou o seu 

negócio para uma rede de agências que trabalhavam com jornais em várias cidades. 

Segundo Lita (2001:30), Palmer promovia o espaço publicitário dos vários jornais para 

quem trabalhava, isto é, não trabalhava para o anunciante, apesar de começar a sugerir a 

melhor forma para a realização dos diferentes anúncios. 

 

Em Espanha, em 1957, Rafael Roldós Viñolas começou por trabalhar como agente 

publicitário até fundar a empresa Roldós S.A.. Esta foi pioneira na actividade publicitária 

junto da imprensa, disponibilizando aos anunciantes a redacção do anúncio tentado 

ultrapassar a mera compra e venda de espaço publicitário. 

 

Brochand et al. (1999:196) referem que em Portugal, só em 1927 Manuel Martins da Hora 

viria a abrir a primeira agência de Publicidade denominada “Hora” e que contava como 

copy com o famoso Poeta Português Fernando Pessoa. 
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 Vários factores contribuíram para a sua expansão e consolidação da actividade publicitária: 

a revolução industrial que abriu as portas ao capitalismo e à produção em massa e 

evidenciou a necessidade de comunicação das empresas para escoar os produtos 

produzidos em excesso, bem como o desenvolvimento dos meios de comunicação de 

massa, numa fase inicial (Estrela & Caetano, 2004:20). A estrutura empresarial de 

hierarquia horizontal adoptada pelas agências de publicidade influenciou o 

desenvolvimento da publicidade no seu todo.  

 

As agências de publicidade, e tomando como exemplo as americanas, desenvolveram-se 

rapidamente na sua estrutura e tipo de serviços a oferecer ao anunciante, estas 

acompanharam o desenvolvimento económico, social e político ocupando o papel de dar a 

conhecer novos produtos e serviços aos consumidores, através do melhor conceito criativo 

e da selecção do melhor conjunto de meios para conquistar o público-alvo. 

 

As primeiras agências de publicidade modernas começaram a surgir nos EUA, na segunda 

metade do século XIX e início do século XX como por exemplo N.W. Ayer & Son, 

Roswell e a JW Thompson. Nesta época, estas empresas eram simplesmente agentes dos 

editores dos jornais: compravam espaço publicitário que vendiam aos anunciantes com 

uma comissão de 25%. Estas funções eram muito semelhantes às das actuais centrais de 

compras, daí também a sua designação de agências.  

 

A partir de 1900, a agências começaram a sentir necessidade de diferenciarem a sua oferta 

começando a diversificar os seus serviços através da introdução da criação e concepção 

dos anúncios. A primeira agência de serviço completo foi provavelmente a Lord & Thomas 

(actual FCB), que sob a direcção de Albert Lasker, introduziu as actividades de pesquisa de 

mercado, estratégia e desenvolvimento criativo, planeamento e compra de espaço (Castro, 

2007). 
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 Estavam dados os primeiros passos para o desenvolvimento rápido de uma actividade que 

viria a ocupar um elevado nível de importância na forma de divulgar e persuadir à compra 

de produtos de grande consumo e que se generalizou por todo o mundo. 

 

A generalização da actividade publicitária levou à introdução permanente da Publicidade 

Exterior no mix dos meios apresentados aos anunciantes, que procuram elevar a sua curva 

de vendas e comunicar da melhor maneira os seus produtos aos consumidores. 

 

 

2.3.2. Agências de publicidade e a Publicidade Exterior 

 

Actualmente, a Associação Portuguesa da Agências de Publicidade23 (APAP) adopta a 

seguinte definição de Agência de Publicidade: 

Estatutos APAP, Capítulo 1, Artigo 2º: 

5. Para efeito dos presentes Estatutos, consideram-se: 

5.1. “Agências de Publicidade - as sociedades comerciais que têm como objecto 

exclusivo o exercício da actividade publicitária, dispondo de organização e pessoal 

capazes de assegurar a prestação de serviços nos campos da análise, investigação e 

conselho em publicidade; concepção, criação e produção nesses domínios; 

planificação de meios, e, eventualmente, a respectiva compra e controlo”.  

 

A APAP engloba também nos seus estatutos que uma Agência de publicidade deverá 

comportar na sua estrutura “os departamentos de Contacto, Criativo, Planeamento 

Estratégico de Meios e Administrativo” e ainda “ter gestores com idoneidade moral e 

comercial, bem como comprovada experiência profissional”. 

 

Durante muito tempo, as maiores agências ofereceram aos seus clientes um serviço 

completo, o que compreendia a pesquisa, o planeamento estratégico, a criação das 

                                                 
23 APAP é a Associação Portuguesa das Agências de Publicidade.[Em Linha, www.apap.co.pt, consultado em 20 de 

Agosto de 2010. 
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 campanhas, a produção, o planeamento de meios e a compra de espaço. Actualmente, as 

agências podem ser gerais ou especializadas, estas últimas tornaram-se especializadas em 

áreas como marketing relacional, a comunicação digital, o design entre outras e por vezes 

completam o trabalho de outras que não disponibilizam este tipo de serviços. 

 

Uceda (2008:133) propõe uma estrutura das agências de publicidade que incluem o 

departamento criativo, de meios, de produção e de planificação e compra de espaço, mas 

também aborda a questão dos serviços complementares contratados por vezes a outras 

empresas, como as Relações Públicas, Promoção, Marketing Directo, Merchandising e 

Investigação. 

 

As agências de origem portuguesa cresceram e começaram a integrar nos seus serviços 

outras áreas permitindo oferecer um serviço mais diversificado aos seus clientes. Assim, 

existem agências que cresceram e se transformaram em grupos de publicidade e integram 

para além da estrutura clássica, outras empresas ou departamentos especializados em 

planeamento e compra de espaço e por vezes assessoria de imprensa.  

 

De acordo com esta estrutura, as agências de Publicidade elaboram o conceito criativo, 

tratam da produção dos anúncios e em alguns casos definem o plano de meios e efectuam a 

compra de espaço publicitário. É a agência de Publicidade através do account executive e 

do planeador que decidem a introdução ou não do meio exterior no plano publicitário. 

 

A relação entre a agência de publicidade e as empresas do sector de Publicidade Exterior 

passa pelo: desenvolvimento do conceito criativo da campanha, realização da produção do 

anúncio e elaboração do plano de meios e integração do meio outdoor. É nesta fase que são 

introduzidas as redes de suportes dos operadores de Publicidade Exterior.  

 

Os operadores de Publicidade Exterior trabalham com base numa rede ou circuito de 

suportes, isto é um conjunto de outdoors distribuídos pela cidade. Os grupos de Outdoors 

são facilmente localizados e facilmente orçamentados por períodos de 7 dias.  
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Desta forma a relação Agência – Distribuidor de Publicidade Exterior torna-se mais ágil e 

dinâmica devido à própria estrutura do mercado de Outdoor. 

 

No entanto, os operadores de Publicidade Exterior para tornar a seu “produto” mais fácil 

de adquirir, estruturaram-se de forma a disponibilizar o serviço de produção e impressão 

do cartaz, isto é alguns distribuidores de Publicidade Exterior integraram uma gráfica, 

outros mantém parcerias estreitas com gráficas que lhes proporcionam a impressão dos 

Outdoors nas medidas e na qualidade desejada, podemos nomear a CEMUSA que detém 

uma gráfica ou a JC Decaux que optou pela parceria com uma gráfica fora do grupo.  

 

 

2.3.3. A ligação anunciante - distribuidor de Publicidade Exterior 

 

Segundo Castro (2007:71), no centro do processo de comunicação encontra-se o 

anunciante, a empresa por conta de quem é preparada a publicidade com vista a promover 

os seus produtos ou serviços, pois é o anunciante quem paga a campanha publicitária. 

 

O anunciante pode ser uma empresa comercial, uma organização sem fins lucrativos, o 

Estado, um estabelecimento de ensino ou de saúde. Hoje em dia todos utilizam 

determinados meios de comunicação para atingirem os seus objectivos de marketing ou 

num plano global os objectivos estratégicos e empresariais.  

 

Naturalmente, é o anunciante quem coordena, de acordo com as sugestões da Agência de 

Publicidade, a gestão da sua publicidade, recorrendo aos meios publicitários 

nomeadamente os mais utilizados: televisão, rádio, Publicidade Exterior, imprensa, cinema 

e internet através do trabalho das agências de publicidade.  

 

O mercado da publicidade foi muito alterado nas últimas três décadas devido muitas vezes 

a factores económicos, sociais e políticos. Uma boa parte das mudanças está relacionada 
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 com a introdução das agências multinacionais e com as suas formas inovadoras de 

trabalhar, mas outros factores, como os ciclos económicos, têm consequências mudam na 

actividade publicitária.  

 

Assim, a crise económica instalada em Portugal actualmente diminuiu os orçamentos de 

todos: dos consumidores que compram menos e dos anunciantes que têm um orçamento 

para a comunicação mais reduzido. Em consequência deste panorama o relacionamento 

entre Anunciantes, Agências e Meios começou a sofrer algumas alterações.  

 

Até há pouco tempo a agência de publicidade era o actor principal no mercado da 

comunicação publicitária tendo a função não só de criar e produzir as campanhas de 

publicidade mas também de seleccionar os meios ou suportes onde a campanha estaria 

presente e ainda a responsabilidade de realizar e negociar o plano de meios. 

 

Actualmente, atravessamos um período em que os meios publicitários assumem particular 

relevância e é de notar uma mudança na forma como o mercado funciona uma vez que 

actualmente assistimos em alguns casos o estabelecimento de uma relação directa do 

anunciante com os distribuidores de Publicidade Exterior. 

 

No caso da Publicidade Exterior é relativamente simples comprar espaço publicitário dado 

que os circuitos são fáceis de seleccionar e de comprar. Algo que não é tão simples noutros 

meios publicitários como por exemplo a televisão.  

 

A negociação entre anunciante e distribuidores de Publicidade Exterior tornou-se mais 

simplificada devido à forma sistematizada de actuar dos principais operadores no mercado 

português.  

 

Durante as últimas três décadas, o mercado da Publicidade Exterior, desenvolveu-se e foi 

acompanhando as mudanças ocorridas no mercado, tornando-se actualmente mais 

autónomo e organizado. As maiores empresas são internacionais ou com dimensão 
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 suficiente para terem redes de cobertura nacionais ou bem colocadas nas duas principais 

cidades de Portugal: Lisboa e Porto.  

 

O momento de crise que se atravessa e que obriga as empresas a reduzirem os orçamentos 

de marketing e comunicação, o facto dos distribuidores de Publicidade Exterior possuírem 

redes organizadas e tabelas de preços claras, bem como disponibilizarem a produção dos 

Outdoors cada vez com uma inovação maior, são factores que permitem uma ligação mais 

directa e dinâmica entre os anunciantes e distribuidores de Publicidade Exterior. 

 

Também a estrutura dos distribuidores de Publicidade Exterior se alterou um pouco para 

poderem satisfazer as necessidades dos seus clientes. A disponibilização de serviços de 

produção e impressão dos cartazes, como é o caso da CEMUSA, bem como uma forte 

aposta na inovação permitindo integrar cada vez mais no cartaz clássico imagens a três 

dimensões, movimento no interior dos MUPIS, iluminação, e adereços no exterior dos 

Mupis tornam estes suportes mais apetecíveis aos anunciantes, como por exemplo os da JC 

Decaux.  

 

O relacionamento actual entre Anunciante, Agência de Publicidade e Meios Publicitários 

pode ser ilustrado conforme ilustrado na figura seguinte. 

 



 

 

Figura 15 – Modelo Tradicional da 

 

Os maiores anunciantes do mercado Português mantêm uma relação muito próxima com as 

suas agências de publicidade.

 

No entanto, poderá esta situação ser alterada devido a factores externos com a crise

económica e consecutiva diminuição dos budgets de marketing e publicidade?

 

A Publicidade Exterior está organizada de forma a ser fácil de adquirir, basta pedir um 

orçamento informando claramente sobre a localização da Publicidade Exterior. Neste 

momento, se o anunciante pretender, 

dado que os circuitos são fáceis de seleccionar. 

a relação entre o anunciante e a Publicidade Exterior.
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Modelo Tradicional da Relação Anunciante, Agência, Meios. Elaboração própria.

Os maiores anunciantes do mercado Português mantêm uma relação muito próxima com as 

suas agências de publicidade. 

No entanto, poderá esta situação ser alterada devido a factores externos com a crise

económica e consecutiva diminuição dos budgets de marketing e publicidade?

A Publicidade Exterior está organizada de forma a ser fácil de adquirir, basta pedir um 

orçamento informando claramente sobre a localização da Publicidade Exterior. Neste 

se o anunciante pretender, é relativamente simples comprar espaço publicitário 

dado que os circuitos são fáceis de seleccionar. Neste âmbito, torna-se necessário repensar 

a relação entre o anunciante e a Publicidade Exterior. 
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Elaboração própria. 

Os maiores anunciantes do mercado Português mantêm uma relação muito próxima com as 

No entanto, poderá esta situação ser alterada devido a factores externos com a crise 

económica e consecutiva diminuição dos budgets de marketing e publicidade? 

A Publicidade Exterior está organizada de forma a ser fácil de adquirir, basta pedir um 

orçamento informando claramente sobre a localização da Publicidade Exterior. Neste 

é relativamente simples comprar espaço publicitário 

se necessário repensar 



 

 

 

Figura 16 – Modelo de Pub

distribuidores de Publicidade Exterior

 

Será esta uma ligação demasiado directa? C

será a fase do processo publicitário que ainda não é a

das agências pelo menos pela sua vertente criativa, de facto o que permitiu o 

desenvolvimento do negócio das agências de publicidade no inicio do Século XIX, é o 

motivo para manter uma relação do anunciante com a agência

relações dos diversos players do processo publicitário estão cada vez mais dinâmicas. 

 

O novo relacionamento entre agentes do mercado pressupõem uma relação directa entre os 

departamentos de marketing dos anunciantes, a área criativa

momento, o mercado é mais dinâmico, e é possível observar uma relação por vezes quase 

directa entre o anunciante e os distribuidores de Publicidade Exterior. 

tradicional da publicidade foi alterado p

Publicidade Exterior. 
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Modelo de Publicidade Exterior - Relacionamento Anunciante 

Publicidade Exterior. Elaboração própria. 

Será esta uma ligação demasiado directa? Como fica a concepção gráfica do anúncio? Esta 

será a fase do processo publicitário que ainda não é alterada. O anunciante ainda precisa 

das agências pelo menos pela sua vertente criativa, de facto o que permitiu o 

desenvolvimento do negócio das agências de publicidade no inicio do Século XIX, é o 

motivo para manter uma relação do anunciante com a agência nesta fase em que as 

relações dos diversos players do processo publicitário estão cada vez mais dinâmicas. 

O novo relacionamento entre agentes do mercado pressupõem uma relação directa entre os 

departamentos de marketing dos anunciantes, a área criativa e os meios publicitários. Neste 

momento, o mercado é mais dinâmico, e é possível observar uma relação por vezes quase 

directa entre o anunciante e os distribuidores de Publicidade Exterior. 

foi alterado para uma relação mais próxima com o distribuidor de 
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Relacionamento Anunciante com os 

omo fica a concepção gráfica do anúncio? Esta 

lterada. O anunciante ainda precisa 

das agências pelo menos pela sua vertente criativa, de facto o que permitiu o 

desenvolvimento do negócio das agências de publicidade no inicio do Século XIX, é o 

nesta fase em que as 

relações dos diversos players do processo publicitário estão cada vez mais dinâmicas.  

O novo relacionamento entre agentes do mercado pressupõem uma relação directa entre os 

e os meios publicitários. Neste 

momento, o mercado é mais dinâmico, e é possível observar uma relação por vezes quase 

directa entre o anunciante e os distribuidores de Publicidade Exterior. O percurso 

ão mais próxima com o distribuidor de 
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Figura 17 - Relacionamento do Anunciante com os distribuidores de Publicidade Exterior, 

mantendo a relação com só com a agência criativa ou um criativo free lance. Elaboração 

própria. 

 

Após esta exposição poderemos sugerir uma relação realista em que o anunciante poderá pedir 

a concepção gráfica do anúncio a uma agência de publicidade, continuando o próprio 

anunciante com o processo publicitário, o que significa ser ele a solicitar um orçamento e plano 

de posições de Publicidade Exterior.  

 

Ou em último caso, poderá substituir a agência criativa por um profissional criativo free lance 

que elabora a criatividade e termina os seus trabalhos para o anunciante, tornando a relação do 

cliente - criativo mais dinâmica.  

 

Esta poderá ser a forma encontrada pelas empresas para cortar intermediários, diminuir custos 

e tempo de execução da campanha. Poderá manter-se a qualidade da campanha? Esta é uma 

questão a que só a experiência do futuro poderá responder.  

 

 

A história conjunta das agências criativas e dos operadores do meio Exterior reforça a ideia de 

que só poderemos intitular Publicidade Exterior a publicidade que é resultado de um conceito 

criativo e que é colocada nos suportes desenvolvidos pelas empresas especializadas.  

 

Sendo possível diminuir os intervenientes deste circuito devido à obrigatoriedade da redução 

de custos, na realidade é sempre necessário o trabalho conjunto de peritos que desenvolvem o 

Anunciante

Agência Criativa

ou 

Criativo Free Lance

Distribuidor de Publicidade 
Exterior
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 conceito criativo e o adaptam da melhor forma aos suportes inovadores que existem 

actualmente.  

 

A Publicidade Exterior existente actualmente é o reflexo de uma longa evolução que implica 

uma metodologia própria e suportes específicos. Outros tipos de comunicação no espaço 

público que possam surgir paralelamente terão de encontrar o seu lugar próprio no âmbito da 

comunicação global.  

 

 

2.4. Em resumo 

 

O mercado da Publicidade Exterior em Portugal é condicionado pelas características 

próprias do país como a sua dimensão, o número de habitantes, uma população a 

envelhecer mas com poder de compra e que se tornou muito consumista nas últimas 

décadas. 

 

O meio exterior é reflexo da sua própria estrutura. Tem sido relativamente fácil, até ao 

momento, as empresas do sector alugarem as suas posições. No entanto as inovações 

tecnológicas tornaram os suportes mais dinâmicos e interactivos apesar de elevarem os 

custos para os anunciantes.  

 

As condições climatéricas do nosso país permitem que o consumidor passe muito tempo 

fora de casa o que é favorável para a visibilidade de uma campanha em outdoor. 

A Publicidade Exterior registou um crescimento do investimento gradual nas últimas 

décadas e apesar da forte crise económica que se faz sentir não diminuiu o investimento 

em 2011 tendo registado um valor de 312,483 mil Euros no final do ano.  

 

A relação das Agências com a Publicidade Exterior existe desde que as agências de 

afirmaram com o modelo que conhecemos actualmente e que têm um percurso comum 

desde o início do século XX. 
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 A Publicidade Exterior que conhecemos hoje em dia tem a função de comunicar produtos e 

serviços, de mobiliário urbano e de melhorar o aspecto visual das cidades, nomeadamente 

nas telas que encobrem as obras.  

 

O aspecto visual só é importante devido à criatividade inerente a este meio e que se tem 

vindo a desenvolver interligada com os conceitos de atractividade da imagem da sociedade 

actual. A evolução dos suportes, que são cada vez mais agradáveis e inovadores 

contribuem para o dinamismo deste meio.  

 

Assim a Publicidade Exterior existe quando é o resultado do trabalho de diversos peritos 

que contribuem para o conceito criativo e para a colocação do anúncio no espaço público, 

respeitando os circuitos de suportes já definidos.  

 

As outras acções de comunicação que possam ser realizadas no espaço público poderão 

fazer parte do mix da comunicação, mas não serão englobadas na Publicidade Exterior.  

 

Só poderemos denominar de Publicidade Exterior aquela que é realizada nos circuitos de 

suportes dos diversos distribuidores que operam no mercado.  

 

 

.  
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3. Comunicação de marketing. A 

Publicidade Exterior e seus suportes 

 

3.1. A Publicidade Exterior na comunicação de marketing 

 

A Publicidade Exterior é um meio publicitário incluído nos planos de Marketing. É a 

forma mais antiga de publicidade e se durante muito tempo evoluiu de forma autónoma e 

paralelamente à sociedade, com a revolução industrial este meio foi associado a outras 

formas de comunicação.  

 

O Marketing operacional tornou-se desde cedo a área das empresas onde se decide a 

estratégia de comunicação. E todas as técnicas que fazem parte do plano de comunicação 

começaram a evoluir em conjunto.  

 

A evolução do Marketing desde o início do século XX, passou por fases distintas em que a 

primeira era caracterizada pela orientação para a produção (…) procurando-se o mais baixo 

custo e a maximização das quantidades. Rapidamente, a sociedade evoluiu e a orientação 

do marketing focalizou-se nos atributos do produto (inovação, qualidade, performance). 

Surge outra fase, orientada para as vendas com grande ênfase no esforço promocional.  

Com o amadurecer dos mercados da Sociedade da Informação e dos Serviços, a orientação 

para o marketing passou a ser em função do mercado e das análises dos comportamentos 

sociais e individuais (Varela, 2008:28). 

 

Assim a evolução do Marketing influenciou a comunicação efectuada no âmbito da sua 

vertente operacional - A Comunicação de Marketing.  
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A comunicação de Marketing é entendida como a comunicação em que a empresa toma a 

iniciativa de se dirigir ao seu público interno e externo, mantendo um propósito comercial.  

 

Neste âmbito, segundo Castro (2007:25), as áreas de comunicação de Marketing 

consideradas, são: publicidade; marketing relacional; promoção de vendas; patrocínios, 

eventos, feiras e exposições; publicity24 e /ou assessoria de imprensa; product placement; 

comunicação online; merchandising. Este contexto torna possível elaborar a figura abaixo. 

 

 

 

 

Figura 18 – As áreas englobadas na Comunicação de Marketing. Elaboração própria. 

 

                                                 
24 A expressão Publicity é utilizada no sentido de uma gestão do relacionamento das empresas com os meios 

de comunicação social, principalmente a imprensa, com o objetivo de obter notícias positivas. 
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 Estas áreas não são estanques e são incorporadas num plano, obtendo uma comunicação 

integrada dado que o recurso simultâneo e convergente a diversas técnicas de comunicação 

produz melhores resultados do que esforços não articulados. 

 

Desta forma, a Publicidade está incluída na comunicação de Marketing como uma forma 

de divulgar produtos e serviços. Esta é uma das técnicas de comunicação mais 

desenvolvida e a que envolve valores monetários ao nível do investimento publicitário 

mais elevados.  

 

 

Figura 19 – Publicidade Exterior no âmbito da Comunicação de Marketing. Elaboração 

própria. 

 

A Publicidade em geral, e a Publicidade Exterior em particular, permite divulgar 

massivamente produtos, serviços ou imagem de marca de uma empresa e /ou Instituição.  
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 Muitas vezes é utilizada no âmbito de um plano de Marketing, em que são utilizadas em 

simultâneo as técnicas de Marketing, de Relações Públicas e de Publicidade. 

 

A Publicidade Exterior tem a capacidade de divulgar um produto / serviço junto do ponto 

de venda dado que os seus suportes são colocados no espaço público.  

 

3.1.1. Definição de Publicidade 

 

A Publicidade é uma das formas da comunicação de marketing de que as empresas se 

socorrem, tal como também o são as promoções ou as feiras e exposições.  

 

Actualmente, a publicidade é muito mais do que tornar público um produto, uma ideia ou 

um serviço e visa alvos cada vez melhor definidos e identificados, a publicidade joga com 

as emoções, anseios, necessidades, preconceitos e todo o tipo de sentimentos do receptor 

das suas mensagens. (Brochand et al., 1999: 23). 

 

A palavra Publicidade derivada do latim publicis, pretende designar a qualidade daquilo 

que é público, a divulgação e a difusão (Brochand et al., 1999:23), tal como outros 

significados de publicidade apontam para o sentido do termo publicidade como esfera 

pública, exemplo disso é o significado da palavra do castelhano antigo como «vida social 

pública» e no alemão o sentido da palavra mantém-se até hoje como vida pública ou esfera 

pública. (Cádima, 1997:15).  

 

Este significado foi-se perdendo e actualmente a Publicidade é conhecida sobretudo como 

técnica de persuasão de massa «destinada a suscitar ou aumentar o desejo de adquirir este 

ou aquele produto, ou de recorrer a este ou aquele serviço». (Victoroff, 1972:13). 

 

O sentido moderno da palavra Publicidade emerge com a sociedade industrial (a produção 

de produtos massiva provocou necessidade de os divulgar) e principalmente com as 

agências de publicidade que aparecem quer na Europa, quer nos Estados Unidos, ainda na 



 

 

primeira metade do século XIX (Cádima, 1997:22; Caetano & Estrela 2004:25; López Lita, 

2001:30), apesar de já se “fazer” publicidade antes das agências de publicidade serem 

criadas. 

 

Segundo Castro (2007:25), na linguagem comum, entende

forma de promoção ou divulgação comercial que vise aliciar o público comprador a 

adquirir um dado produto ou serviço. No entanto, a publicidade é apenas uma das técnicas 

particulares que as empresas utilizam para comunicar com o mercado. 

 

Figura 20 – Publicidade em três fases: Conceito criativo 

motivar a compra do produto.

 

A publicidade utiliza todas as técnicas, inovações e tecnologias existentes para transmitir 

uma mensagem da forma mais criativ

necessidades, preconceitos e todo o tipo de sentimentos do receptor das suas mensagens.

 

A comunicação humana pode fazer apelo a todos os sentidos: vista,

sabor. Assim através da comunica
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ira metade do século XIX (Cádima, 1997:22; Caetano & Estrela 2004:25; López Lita, 

2001:30), apesar de já se “fazer” publicidade antes das agências de publicidade serem 

25), na linguagem comum, entende-se por publicidade qualq

forma de promoção ou divulgação comercial que vise aliciar o público comprador a 

adquirir um dado produto ou serviço. No entanto, a publicidade é apenas uma das técnicas 

particulares que as empresas utilizam para comunicar com o mercado.  

Publicidade em três fases: Conceito criativo – produção e compra de espaços 

motivar a compra do produto. Elaboração própria. 

A publicidade utiliza todas as técnicas, inovações e tecnologias existentes para transmitir 

uma mensagem da forma mais criativa possível jogando com as emoções, anseios, 

necessidades, preconceitos e todo o tipo de sentimentos do receptor das suas mensagens.

A comunicação humana pode fazer apelo a todos os sentidos: vista, ouvido, tacto, olfacto e 

ssim através da comunicação, os seres humanos partilham experiências e opiniões. 

Publicidade
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 ira metade do século XIX (Cádima, 1997:22; Caetano & Estrela 2004:25; López Lita, 

2001:30), apesar de já se “fazer” publicidade antes das agências de publicidade serem 

se por publicidade qualquer 

forma de promoção ou divulgação comercial que vise aliciar o público comprador a 

adquirir um dado produto ou serviço. No entanto, a publicidade é apenas uma das técnicas 

 

produção e compra de espaços – 

A publicidade utiliza todas as técnicas, inovações e tecnologias existentes para transmitir 

a possível jogando com as emoções, anseios, 

necessidades, preconceitos e todo o tipo de sentimentos do receptor das suas mensagens. 

ouvido, tacto, olfacto e 

ção, os seres humanos partilham experiências e opiniões.  

Informar / persuadir o 
consumidor;
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Também partilham ideias, sentimentos, atitudes, percepções, valores e crenças. Como a 

comunicação é inseparável dos comportamentos dos seres humanos, ela pode ainda servir 

para comandar, para condicionar, para persuadir ou para motivar – ou seja, para levar 

alguém a fazer (ou a abster-se de fazer) algo. (Castro, 2007:27). 

 

A publicidade pode ser entendida como a comunicação paga, feita por indivíduos, 

empresas ou organizações, através de diversos meios, com o objectivo de promover a 

venda de produtos e de serviços ou divulgar ideias, identificando-se publicamente como 

autores dessa comunicação. (Lampreia, 1989:15). 

 

Szymaniak (2000:197) sublinha que publicidade “é um conjunto de operações relacionadas 

com a difusão de uma mensagem, tais como a concepção, criação, produção, planificação e 

distribuição publicitárias. (…) Com o objectivo de influenciar o público (…) despertar 

desejo de compra (…) arte de exercer uma acção psicológica sobre o público com fins 

comerciais (…) comunicação de massas, feita em função dos interesses do anunciante”.  

 

A Publicidade pode ser trabalhada para divulgar e persuadir à compra de um produto ou 

para comunicar informação de uma empresa e tem as seguintes características:  

- É possível transmitir a mensagem da empresa de forma massiva para o(s) público(s). 

- As suas acções têm resultados imediatos no tempo; com uma planificação eficaz é 

possível diminuir o custo por impacto. (Carrillo, 2005: 38). 

 

Publicidade pode ainda ser definida como “um negócio gerador de potencial lucro e 

emprego que assenta na geração de um produto – a mensagem publicitária – difundido por 

determinados meios pagos, visando chamar a atenção dos consumidores para um produto 

ou marca, com o intuito de gerar atitudes ou comportamentos favoráveis à organização que 

anuncia” (Caetano e Estrela, 2004:23). 
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 A Publicidade Exterior, sendo um meio publicitário adquire as características da 

publicidade em geral, e a sua longa evolução permitiu-lhe desenvolver actualmente 

inovações que lhe dão mais-valias relativamente a outros meios.  

 

As funções da Publicidade são amplamente conhecidas e podem ser adaptadas à 

Publicidade Exterior. 

 

Figura 21 – As funções da Publicidade. Elaboração própria.  

 

A Publicidade Exterior divulga e difunde mensagens identificadas com fins comerciais e é 

uma comunicação paga. O terceiro lugar que ocupa no investimento publicitário demonstra 

que desempenha um papel importante na economia como geradora de negócio entre 

empresas parceiras e também como criadora de postos de trabalho.  

 

Podendo comunicar com o publico de forma massiva, intrusiva e gratuita, está em posição 

de o persuadir ou motivar a comprar algo. Muitas vezes a sua localização privilegiada 

contribui para uma compra espontânea.  

 

Publicidade 
Exterior Comunicação paga

Influência 
culturalmente a 

Sociedade

Desempenha papel 
importante na Economia

Pode Persuadir ou 
Motivar

Joga com 
emoções, anseios, necessidades
, preconceitos e sentimentos do 

consumidor

Divulgação 
identificada com fins 

comerciais

Técnica de Comunicação 
de massas

Divulga e difunde 
mensagens
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 A facilidade com que pode ser criativa aliada à inovação permite-lhe despertar emoções ou 

necessidades no consumidor.  

 

Ao estar junto de todo o tipo de público de forma tão natural como sair de casa, assume 

uma posição privilegiada que permite influenciar a sociedade, transmitindo conceitos 

culturais. 

 

3.1.2. A Publicidade Exterior – do ponto de vista da lei e das associações 

 

A Advertising Educational Foundation25, através da sua ferramenta online Adtext, refere 

publicidade da seguinte forma:  

O que é Publicidade? Publicidade é um fenómeno complexo – intimamente ligado à 

sociedade, cultura, história e economia – que desafia qualquer explicação simples e única. 

Alguns dos seus aspectos são universais enquanto outros são especificamente culturais. É a 

arte de vender transformada em comunicação mediática. Se às vezes divulga informação 

nova tenta sempre persuadir. Complementarmente à venda de mensagens, codifica valores 

culturais e ideais sociais. Independentemente da perspectiva de cada um, a publicidade é 

uma força positiva ou negativa na sociedade e na economia (Adtext – an Interdisciplinary 

Curriculum for Advertising in Society Culturend History26) 

 

A “Ley general de Publicidad”27 em Espanha, no Artigo 2, refere a publicidade como: 

“Publicidade: Toda a forma de comunicação realizada por uma pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada no exercício de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou 

profissional, com o fim de promover de forma directa ou indirecta a contratação de bens 

móveis ou imóveis, serviços, direitos e obrigações. Tem como destinatários: as pessoas a 

quem se dirija a mensagem publicitária ou as que esta alcance”. 

 

                                                 
25  Disponível em: http://www.aef.com [consultado em 14/08/2011] 
26 Disponível em: http.//muse.jhu.edu/journal/ar/v006/6.3unit01.html [consultado em 14/08/2011] 
27 Disponível em: http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Lgp.htm [consultado em 20/08/2011] 



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

106  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

 O Código da Publicidade de Portugal (Decreto-Lei n.º 330/90, de 201128), que está 

disponível no site da Procuradoria – Geral Distrital de Lisboa, designa o conceito de 

publicidade no artigo 3º da seguinte forma:  

 

1 - Considera-se publicidade, para efeitos do presente diploma, qualquer forma de 

comunicação feita por entidades de natureza pública e privada, no âmbito de uma 

actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto 

de: 

a)Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços.  

b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições. 

2 – Considera-se, também, publicidade qualquer forma de comunicação da Administração 

Pública, não prevista no número anterior, que tenha por objectivo, directo ou indirecto, 

promover o fornecimento de bens ou serviços. 

3 – Para efeitos do presente diploma não se considera publicidade a propaganda política. 

 

O Código de Conduta do ICAP29 define a publicidade como: 

O termo "publicidade" ou "anúncio" significa uma forma de comunicação comercial 

difundida através dos Meios, geralmente mediante qualquer pagamento ou outra 

contrapartida de valor.30 

 

As várias definições apresentadas segundo as associações e /ou as diferentes leis referem 

aspectos comuns na Publicidade enquanto sector, independentemente das diferenças 

existentes nos diversos países, estando sempre presente o conceito da divulgação de 

mensagens com fins comerciais. 

 

 

                                                 
28 Disponível em: http://pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=390&tabela=leis 

[consultado em 27/12/2011] 
29 Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial.  
30 Disponível em: http://www.icap.pt/icapv2/icap_site/index.php [consultado em 16.02.2011]. 
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 3.1.3. Dimensões e áreas da Publicidade Exterior 

 

Registou-se uma evolução, e, de uma época em que a publicidade era fundamentalmente 

dirigida a bens de consumo, passou a ser utilizada por outras áreas como a banca e seguros. 

Paralelamente surgiu uma tendência de evolução relacionada com o carácter social e com 

as preocupações ambientais. Mais do que dar a conhecer os produtos, a publicidade serve 

sobretudo para criar atitudes positivas com vista ao consumo de determinadas marcas. 

(Brochand et al., 1999:35). 

 

Dado que a Publicidade promove o consumo de produtos e serviços, torna-se numa 

alavanca da economia. Sendo a publicidade uma actividade económica, ela relaciona-se 

com o desenvolvimento económico de um país e com os factores diversos que o 

influenciam, como a demografia, o sistema político, a estrutura social, o nível de instrução 

ou qualificação.  

 

Caetano e Estrela (2004:18) mencionam as dimensões da Publicidade, das quais 

destacamos a dimensão económica, a dimensão comunicativa e a social. 

A dimensão económica da publicidade é vista como sendo útil para a actividade comercial 

das empresas destacando-se o seu papel de comunicação de massas, de persuasão do 

cliente levando à comercialização do produto. Permite divulgar a empresa e destacá-la dos 

seus concorrentes, divulgar o valor dos seus produtos e também influenciar e ampliar a 

procura dos consumidores. A publicidade pode ser utilizada como um factor mediador do 

mercado aproximando a procura e a oferta, desempenhando um papel na regulamentação 

dos mercados. 

 

Caetano e Estrela (2004:20) sublinham que a publicidade é uma forma de comunicação 

que utiliza os mass media para promover uma marca, produto ou ideia, tentando 

influenciar o público para essa causa.  
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A dimensão social da publicidade, é mencionada por Jhally, (1995:1) “publicidade é a 

instituição de socialização que mais influencia a sociedade moderna: estrutura os 

conteúdos dos mass media, parece desempenhar um papel importante na construção da 

identidade do género, tem impacto no relacionamento entre as crianças e os seus pais no 

que diz respeito à mediação e criação de necessidades; domina a estratégia nas campanhas 

políticas, (…) controla algumas das instituições culturais mais importantes como o 

desporto e a música, tornando-se um assunto comentado diariamente nos últimos anos”. 

 

Paralelamente às dimensões da Publicidade, outros teóricos caracterizam a Publicidade de 

acordo com os objectivos empresariais e comerciais em que é inserida e realizada.  

 

 

3.1.4. A Publicidade Exterior no contexto dos meios publicitários 

 

Os grandes meios publicitários mantiveram-se sem grandes alterações até surgir a Internet. 

No final da década de noventa, os autores consideravam os cinco Meios Clássicos: 

Televisão, Imprensa, Publicidade Exterior, Rádio e Cinema. (Brochand et al. 1999:333). 

 

No entanto, nos últimos anos a utilização da Internet foi alterando esta realidade e, apesar 

do valores de investimento em Publicidade na Internet serem mais baixos em Portugal, 

actualmente este meio já foi incluído no grupo dos cinco maiores. 

 

Presentemente, o meio Internet já está incluído em qualquer plano Publicitário, uma vez 

que se torna essencial rentabilizar os budgets de marketing de forma eficaz e na última 

década os canais online provaram ser rentáveis no que diz respeito ao custo por click. 

(Pfeiffer e Zinnbauer, 2010:42-43). 
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 Mas será interessante perceber o que é um meio publicitário. Para Breva (2007:39), ao 

considerar a definição de meio publicitário, é importante realçar que um meio é 

considerado um veículo que transmite mensagens publicitárias. Os meios estão formados 

por suportes diferentes, que se constituem como a materialização de espaço e tempo. 

Resumindo, um meio é um conjunto de suportes que têm uma mesma natureza.  

 

A Publicidade Exterior cumpre uma série de funções sociais através das contrapartidas 

oferecidas aos municípios como instalação de ecopontos para vidros e pilhas, paragens de 

autocarro e sanitários. Os distribuidores de Publicidade Exterior, mais do que colocarem 

suportes publicitários, prestam um serviço ao cidadão, a Cemusa tem um acordo com a 

Câmara Municipal de Lisboa que resulta na instalação de paragens de autocarro na cidade 

de Lisboa e da sua manutenção.  

 

Segundo Pacheco Rueda (2000:237), a dimensão de serviço público dos suportes de 

mobiliário urbano converte-se no argumento que justifica a sua existência. Por outro lado, 

os suportes de Publicidade Exterior presentemente têm um design mais elaborado com o 

objectivo de se integrarem esteticamente no ambiente urbano onde estão inseridos. Esta 

autora refere que o desenho constitui um factor determinante na concepção dos suportes 

daí que as empresas incorporem nas suas equipas profissionais que trabalham na 

optimização do componente estético dos suportes, procurando um alto nível de integração 

dos mesmos no ambiente urbano.  

 

Os distribuidores de Publicidade Exterior de maior dimensão recorrem a prestigiosos 

arquitectos e desenhadores que criam diversos suportes atendendo às particularidades da 

cidade em que serão instalados e que dão um valor adicional aos elementos de mobiliário 

urbano propostos às câmaras municipais.  
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 Para o presente trabalho de investigação é importante distinguir os meios publicitários que 

o são exclusivamente e os que são meios de comunicação e em simultâneo meios 

publicitários, uma vez que não é possível ignorar que a história da publicidade 

desenvolveu-se de forma paralela à dos meios de comunicação de massas. (ver quadro ). 

 

Quadro 7 – Meios de comunicação e meios publicitários.  

 
Meios 

Meio de Comunicação 

Media Publicitário 

Televisão Meio de Informação e de Comunicação e Meio Publicitário.  

Acessível a quem tem o dispositivo (televisão). 

Rádio Meio de Informação e de Comunicação e Meio Publicitário. 

Acessível a quem tem o dispositivo (rádio). 

Imprensa Meio de Informação e de Comunicação e Meio Publicitário. 

Acessível a quem compra jornais, revistas. 

Internet Meio de Informação e de Comunicação e Meio Publicitário. 

Acessível a quem tem internet em casa ou no trabalho. 

Cinema Meio cultural para público em geral e Meio Publicitário. 

Visível a quem vai ao cinema. 

Outdoor Meio Publicitário disponível na rua. O mais antigo meio de 

publicidade.  

Visível por todos os consumidores: os que andam a pé, os 

que andam de carro, os que utilizam transportes públicos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Publicidade Exterior é o único meio publicitário que não é, em simultâneo, um meio de 

comunicação social. 

 

Tradicionalmente, os profissionais de marketing distinguiam os métodos de comunicação e 

promoção através da denominação “above the line” e “below the line”. A publicidade está 

inserida na denominação above the line e todos os outros elementos do mix da 

comunicação estão incluídos no below the line.  
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Esta fronteira hipotética, inicialmente estabelecida pela Procter & Gamble, é baseada no 

facto de que as agências são pagas pelo seu trabalho de forma diferente dos outros 

intermediários envolvidos na comunicação. (Baker, 2003:424). 

 

Independentemente de esta fronteira ser a melhor forma de separar os meios, o facto é que 

ainda é utilizada pelos profissionais de marketing como referência para separar a 

publicidade, e todos os meios publicitários que são considerados above the line, das outras 

formas inseridas na comunicação de marketing: promoções, eventos, relações públicas, 

marketing directo, mecenato e patrocínio incluídas no below the line. 

 

Considerando a divisão clássica, o above the line abarca televisão, rádio, imprensa, 

cinema, internet e outdoor. 

 

Nos últimos anos, a forma de actuar das próprias agências de publicidade que preferem 

optar por um mix promocional adaptado às circunstâncias, revela uma tendência de 

mudança da fronteira below / above the line. (Baker, 2003:424). 

 

Esta tendência poderá ser aplicada à Publicidade Exterior e hipoteticamente seria viável 

um mix de comunicação combinando o meio outdoor com o ponto de venda? 

Este é um caminho que poderá ser seguido ou não pelos profissionais do sector.  

 

 

3.2. Os suportes na Publicidade Exterior 

 

Neste trabalho de investigação temos falado sempre em Publicidade Exterior, pois é a 

denominação deste meio publicitário, que para existir enquanto tal engloba uma série de 

suportes muito diversificados. 
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 No início existia o cartaz que na realidade era um pedaço de papel com imagem e um 

breve texto. Em Portugal era colocado muitas vezes no interior dos espaços públicos, como 

por exemplo nos cinemas, salas de espectáculos e nas grandes lojas. Aos poucos começou 

a ser utilizado na rua colado em paredes, muros ou em suportes que na base são placas de 

madeira, mas quando chovia o cartaz estragava-se facilmente. 

 

Para utilizar o cartaz de forma mais diversificada, foi necessário criar estruturas para 

colocar nas ruas das cidades que o protegessem das condições climatéricas, como a chuva, 

o vento, o sol. Paralelamente, ao colocar suportes nas tuas da cidade é necessário pedir 

autorizações aos municípios e pagar taxas de aluguer do espaço.  

 

A Publicidade Exterior que conhecemos, hoje em dia, só foi possível devido à evolução 

quase paralela de duas vertentes do negócio muito importantes: o desenvolvimento do 

produto e aplicação de uma política de distribuição específica: 

- a vertente de desenvolvimento do produto permitiu evolução, inovação e diversificação 

dos suportes, 

- a vertente de distribuição especifica implicou um relacionamento complexo com os 

municípios, que no caso de Portugal que é negociada individualmente com cada câmara 

municipal que por sua vez tem leis e taxas diferentes.  

 

Esta epígrafe está direccionada para a evolução dos diferentes suportes do meio outdoor. 

Neste trabalho de investigação tem sido utilizada preferencialmente a expressão 

Publicidade Exterior, por ser um conceito mais amplo e que abarca todo o tipo de suportes.  

 

Por outro lado, em linguagem coloquial e junto dos profissionais do mercado, a expressão 

mais utilizada é “Outdoor” uma palavra inglesa que significa fora de portas e esta 

terminologia é utilizada muitas vezes para designar um suporte que não se inclua no 

mobiliário urbano. Isto é Outdoor pode ser também um Master ou um “8x3m”. Mas todos 

sabem que cada suporte tem uma denominação própria talvez imposta pelas empresas 
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 multinacionais que quando se instalaram no mercado português difundiram as suas 

metodologias próprias.  

 

Um Outdoor é a designação de um meio publicitário exterior, sobretudo em placards 

modulares, disposto em locais de grande visibilidade, como à beira de estradas, auto-

estradas ou nas empenas de edifícios nas cidades. Billboard é a palavra inglesa para a 

publicidade Exterior (e.g. painel, cartaz luminoso) exposta ao ar livre ou na margem das 

vias públicas.  

 

O outdoor em Portugal é basicamente constituído por modelos standard: 4 m x 3 m ou 8 m 

x 3 m. Construídos em painéis modulares metálicos (zinco ou alumínio) obedecem à 

medida padrão, adoptadas pela maioria das empresas do sector. 

 

A entrada da (multinacional francesa) JC Decaux e da Cemusa (espanhola) no mercado 

Outdoor português, modificou o panorama da Publicidade Exterior em Portugal. A 

principal estratégia para a aquisição do mercado por estes grupos, esteve em dar como 

contrapartida, equipamento como é o caso dos "abrigos" de passageiros nas paragens de 

autocarro e a sinalética indicativa nas localidades.  

 

Mesquita refere em 2006, que o nascimento do Outdoor é fruto de uma época, da 

multiplicidade de aspectos que a definem, bem como do legado técnico – cultural 

precedente. A história da comunicação é evolutiva e cumulativa, dado que cada nova 

linguagem, cada novo meio, se junta aos outros, sem, por esse facto, eclipsar o anterior 

(Cloutier, 1975:30).  

 

Desta forma, o Outdoor, com as suas especificidades, é uma derivação do cartaz moderno e 

ambos, resultado das evoluções sociais, económicas e tecnológicas, que ocorreram ao 

longo da história do Homem. 
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 Surgido na segunda metade do século XIX, pode apontar-se a década de 30, do mesmo 

século, como uma época marcante, na medida em que, pela primeira vez, surgiram em 

Nova York cartazes com mais de 15 m2, produzidos pela empresa “Jared Bell’s7”.  

 

Outra referência bibliográfica (OAAA, 1960), aponta para a década de 1970, como sendo a 

do nascimento do Outdoor, referindo a existência à época, de cerca de trezentas pequenas 

empresas de pintura de cartazes e Outdoor. Mesquita refere em 2006, que não obstante esta 

discrepância, pode dizer-se que o Outdoor toma proporções significativas no último quartel 

do século, motivado por múltiplas circunstâncias. 

 

Em Portugal, a Publicidade Exterior começou a ser utilizada no formato de cartaz com o 

surgimento das primeiras agências de publicidade por volta de 1930. Só mais tarde, em 

1972, com a entrada da JC Decaux no mercado nacional começaram a aparecer os suportes 

semelhantes aos que hoje existem.  

 

 

3.2.1. Introdução do conceito de mobiliário urbano 

 

A JC Decaux preocupou-se desde o início da sua actividade com a introdução do conceito 

de mobiliário exterior e acima de tudo com a sua colocação adequada no espaço urbano. O 

objectivo foi sempre criar suportes funcionais e que satisfaçam as necessidades dos 

cidadãos. A implementação da JC Decaux em Portugal passou pela negociação com as 

Câmaras Municipais de contrapartidas para a colocação de suportes de Publicidade 

Exterior. 

 

 

Mas, outras empresas de Publicidade Exterior de menor dimensão que durante anos 

fizeram parte deste sector nem sempre se preocupavam com estes aspectos. A entrada da 

CEMUSA no mercado, que oferece mobiliário exterior com design fez com que esta 

questão fosse cada vez mais importante.  
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O desenho constituiu um factor determinante na concepção destes suportes e por isso as 

empresas mais importantes trabalham com arquitectos e desenhadores prestigiados que 

criam diversos suportes atendendo às particularidades da cidade ou do local onde serão 

colocados.  

A tendência mais recente é utilizar os suportes de forma a oferecer ao cliente uma inovação 

e criatividade que permite marcar a diferença de uma campanha na mente do consumidor.  

 

 

3.2.2. A indefinição dos suportes. Classificação própria.  

 

A Publicidade Exterior em Portugal é vulgarmente definida como a publicidade colocada 

na rua. Mas, o Outdoor evoluiu muito desde a fase em que era considerado um suporte para 

colar cartazes instalado no passeio.  

 

Enquadrando a Publicidade exterior como a publicidade fora de casa – Out Of Home, de 

acordo com a denominação da JC Decaux e Cemusa, é possível segmentar e enumerar os 

diferentes suportes existentes actualmente e que podem ser colocados na rua ou noutros 

espaços públicos, como por exemplo Centros Comerciais.  

 

A primeira abordagem nesta perspectiva foi realizada por Mesquita, em 2006, que 

considera existirem vários tipos de Publicidade Exterior e enquadra-os em quatro 

categorias: publicidade fixa, publicidade em movimento, publicidade luminosa e 

publicidade aérea.  

 

 

Na sua investigação Mesquita (2006), propõe também a denominação de Outdoor 

personalizado para o outdoor que é “feito à medida”, e que apresenta, por comparação com 

o Outdoor padronizado, a característica de se adequar a qualquer localização e espaço, não 

precisando de uma rede própria de afixação. Este autor destaca as inovações técnicas no 



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

116  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

 âmbito da impressão que tornam possível a produção de trabalhos personalizados alguns 

deles com milhares de metros quadrados, embrulhando edifícios, pontes, monumentos, etc.  

 

Ao analisar os vários tipos de Publicidade definidos por Mesquita (2006), concluímos que 

a “Publicidade Exterior Fixa” está pouco detalhada e por isso apresentamos uma proposta 

mais pormenorizada com este trabalho de investigação. 

 

Quadro 8 - Resumo dos quatro tipos de publicidade (adaptado de Mesquita, 2006). 

Tipos de Publicidade Descrição 

Publicidade Exterior Fixa - Cartaz, mupis (mobiliário urbano de publicidade e 
informação). 
- Outdoor convencionais;  
- Outdoor personalizados na decoração de múltiplos espaços, 
embrulhando edifícios, estátuas, monumentos... 
- Abrigos das paragens de autocarros, bandeirolas, 

expositores, monopostes e painéis rotativos 

Publicidade Exterior com 

movimento 

- Publicidade exposta em meios rodoviários, exemplo: telas de 

camiões; autocarros de serviço público e táxis e outros meios 

que se movimentam no espaço. 

Publicidade Luminosa - Incluem-se muitas das formas da publicidade fixa, uma vez 

que a iluminação de peças é algo cada vez mais comum. 

- A destacar: o néon de importância crucial na publicidade 

actual, caixas de luz, caixas multibanco e múltiplos displays 

desenhados para determinado local e função. 

Publicidade Aérea - Publicidade feita em balões dirigíveis e avionetas com 

banners na retaguarda que circulam nas praias. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Consideramos que a definição de Outdoor Personalizado, do mesmo autor, tem as 

características do Grande Formato também conhecido por Lonas ou Telas. A Publicidade 

Exterior com Movimento vai ao encontro do que denominamos de Publicidade nos 

transportes.  
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Através da análise da informação recolhida no âmbito da investigação exploratória, através 

das entrevistas realizadas, bem como de uma análise de conteúdo dos websites31 das 

diferentes empresas e das redes de suportes de Publicidade Exterior fornecidas pelos 

maiores operadores de Publicidade Exterior e de acordo com a perspectiva dos 

profissionais que trabalham nos fornecedores de Publicidade Exterior e Agências de 

Publicidade foi elaborada uma grelha que coloca os suportes de Publicidade Exterior de 

acordo com a sua localização: Out of Home ou Indoor.  

 

O Objectivo desta grelha é colocar de forma clara os diversos suportes de acordo com as 

suas colocações e posições no espaço público, independentemente das empresas que os 

disponibilizam no mercado. 

 

Os suportes de Publicidade Exterior evoluíram muito nas suas diversas características: 

dimensão, formato, possibilidades de criatividade da mensagem publicitária, diversidade 

de técnicas de produção e acima de tudo tornaram-se parte integrante da paisagem urbana 

sendo denominados em alguns casos como mobiliário urbano.  

 

A evolução de técnicas de impressão e ao nível da concepção da mensagem de 

criatividade, possibilitou tornar o meio Outdoor mais apelativo para os anunciantes, no 

entanto entre as empresas distribuidoras da Publicidade Exterior em Portugal ainda existem 

pontos de vista diferentes sobre um meio que deveria ser visto sob o mesmo prisma por 

todos.  

 

 

 

                                                 
31 Para o efeito foi considerada a listagem de empresas de Publicidade Exterior publicada no Anuário de 

Publicidade & Comunicação 2009 realizado anualmente pelo jornal especializado do sector denominado Meios e 

Publicidade, uma das principais publicações de referência no mercado e para os investigadores, sobre os sectores 

da Publicidade e da Comunicação. 
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 Dado o seu desenvolvimento enquanto meio publicitário e o crescente peso económico no 

sector da publicidade em Portugal, torna-se necessário perceber qual a definição que 

melhor descreve o meio Publicidade Exterior e que seja prática para os profissionais do 

sector tendo em conta uma segmentação e denominação dos diversos suportes existentes.  

 

Quadro 9 –Categorias de Suportes de Publicidade Exterior 
Categorias de 
Suportes de 

Publicidade Exterior 

Publicidade Out of Home 
Publicidade localizada na rua Publicidade Indoor 

Outdoor 
 

Oudoor (4X3 e 8X3) | Master  

Mobiliário Urbano 
 

Mupi ou Opi | Quiosques |  
Colunas  |  Relógios | Abrigos de 
autocarro | Mastros Bandeiras |  
Cabines telefónicas 

 

Publicidade Exterior 
com Movimento ou 
em Transportes 
Públicos 
 

Autocarros | Combóios | Metro | 
Táxis 

Metro (no interior das estações 
de metro) | Flash (no interior 
da carruagem) | Táxis | 
Comboios CP (na estação e no 
interior das carruagens). 

Aeroportos  Mupis | Outros formatos 

Publicidade Aérea Balões de ar quente e avionetas 
com banners na retaguarda que 
circulam nas praias. 

 

Redes de Caixas 
Automáticas  

Multibanco localizado na rua Multibanco localizado no 
interior de espaços públicos.  

Grande Formato 
 

Grandes formatos | Outdoor 
Personalizado | Lonas em 
empenas e fachadas dos edifícios 

 

Centros Comerciais 
 

Mupis no estacionamento exterior Mupis no interior do centro e 
estacionamento subterrâneo | 
Digitais. 

Suportes inovadores 
na Publicidade 
Exterior 

Suportes luminosos | - Suportes a 
três dimensões | Mupis com 
movimento no seu interior. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Assim, no quadro anterior, são propostas nove categorias de Suportes de Publicidade 

Exterior que foram cruzadas com a distinção de estar disponível ou localizada na rua ou no 

espaço público mas indoor como por exemplo no interior dos centros comerciais. 

 

A primeira categoria é Outdoor que inclui os suportes que derivam do cartaz e que pelas 

suas características lhes são semelhantes.  

 

Mobiliário Urbano é uma terminologia criada pelos distribuidores da Publicidade Exterior, 

e nesta categoria englobámos todos os suportes que para além da função de expor cartazes 

têm também funções de mobiliário urbano, como por exemplo: o Mupi que para além do 

cartaz por vezes tem o mapa da cidade, algo importante para os turistas, os abrigos de 

autocarro, os relógios, entre outros. 

 

A categoria de Publicidade Exterior em Movimento ou em transportes públicos tem esta 

denominação porque inclui os autocarros, comboios ou metros decorados com campanhas 

publicitárias, mas também todo o tipo de suportes que estão localizados nas estações de 

metro e comboios, como por exemplo: os flashes dentro das carruagens do Metro. 

 

A Publicidade no espaço público do Aeroporto e a publicidade aérea são categorias 

distintas, pois a primeira é todo o tipo de Publicidade localizada no interior dos aeroportos, 

muitas vezes formatos criativos desenvolvidos à medida32. Na segunda categoria inserimos 

a publicidade que é disponibilizada no espaço público por avionetas ou balões de ar 

quente, essencialmente em campanhas publicitárias de verão junto às praias. 

 

As redes de caixas Multibanco (ATM) podem estar localizadas na rua ou nos centros 

comerciais. Este é um suporte que se encontra localizado na rua e em ambiente indoor, nos 

centros comerciais. 

O Grande Formato foi também um formato criado pelos distribuidores de Publicidade 

Exterior, inicialmente as lonas enormes tinham por objectivo esconder as obras nos 
                                                 
32 Até ao momento a JC Decaux é a empresa detentora do monopólio da Publicidade nos Aeroportos.  
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 edifícios na cidade. Este suporte tornou-se muito popular o que levou à sua forte expansão 

inicial e a um desenvolvimento tecnológico associado ao tipo de materiais utilizados na sua 

construção.  

 

No entanto a Câmara Municipal de Lisboa e outras desenvolveram restrições legais 

diminuindo muito os espaços onde colocar este tipo de suporte Publicitário. 

Os Centros Comerciais são uma categoria que permite a colocação de Mupis no seu 

interior bem como no seu estacionamento. É em si mesmo um espaço público indoor. 

 

Suportes Inovadores na Publicidade Exterior são todos aqueles diferentes dos listados 

anteriormente, como por exemplo a guitarra da Vodafone que anuncia a sua presença no 

espectáculo musical Rock in Rio. Nesta categoria são incluídos os suportes de Publicidade 

Exterior construídos de acordo com objectivos específicos e que poderão ser luminosos, a 

três dimensões ou os que permitem movimento no seu interior.  

 

As categorias acima apresentadas foram desenvolvidas com base na informação recolhida 

junto dos diversos operadores sobre a sua oferta de suportes ao mercado no estudo 

exploratório. Neste estudo exploratório foi elaborada uma lista de suportes que integram o 

mobiliário urbano e todos os outros suportes como transportes, grandes formatos, suportes 

inovadores e ainda digitais. No seguimento do exposto, são apresentados em quadros e 

ilustrados com imagens os outdoors mais utilizados e onde os anunciantes investem mais. 

A recolha de imagens foi realizada principalmente junto dos websites das maiores 

empresas a operar em Lisboa: JC Decaux, CEMUSA e MOP. 

 

Os quadros que apresentam os suportes estão divididos de acordo com as suas categorias 

para fácil reconhecimento. As imagens são essenciais para a identificação rápida dos 

suportes e visualização da sua criatividade e inovação. 
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Quadro 10 - Suportes de Publicidade Exterior segundo os principais operadores 

portugueses. 

SUPORTES DE PUBLICIDADE EXTERIOR 

MOBILIÁRIO URBANO 

 

MUPPIS (2m2) 

 

 

 

PAINÉIS (6x3) 

 

 
PAINÉIS (8x3) 

 

 
ABRIGO DE AUTOCARRO 

 

QUIOSQUE DE JORNAIS E 

REVISTAS 

 

 

Fonte: elaboração própria.  
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Quadro 11 - Suportes de Publicidade Exterior segundo os principais operadores 

portugueses. 

 

TRANSPORTES PÚBLICOS 

AUTOCARRO 

 

 
TAXI 

 COMBOIO 

INTERIOR DA CARRUAGEM 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  



 

 

 

Quadro 12 - Suportes de Publicidade Exterior segundo os principais operadores 

portugueses. 

TRANSPORTES PÚBLICOS 

CARRUAGEM DO METRO

INTERIOR ESTAÇÃO DE METRO 

LISBOA 

“ESPAÇO METRO” 

TORNIQUETES NO METRO

FLASH, INTERIOR DA

CARRUAGENS DO METRO

 

Fonte: Elaboração Própria 
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TRANSPORTES PÚBLICOS - METRO 

CARRUAGEM DO METRO 

INTERIOR ESTAÇÃO DE METRO 

TORNIQUETES NO METRO 

FLASH, INTERIOR DAS 

CARRUAGENS DO METRO 
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Suportes de Publicidade Exterior segundo os principais operadores 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 13 - Suportes de Publicidade Exterior segundo os principais operadores 

portugueses. 

 

EMPENAS 

LONAS 

GRANDE FORMATO QUE 

ENCONBRE A FRENTE DE UM 

GRANDE QUARTEIRÃO. EM 

ENTRECAMPOS - LISBOA

Fonte: Elaboração Própria 
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GRANDES FORMATOS 

GRANDE FORMATO QUE 

ENCONBRE A FRENTE DE UM 

GRANDE QUARTEIRÃO. EM 

LISBOA 
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Suportes de Publicidade Exterior segundo os principais operadores 
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 Quadro 14 - Suportes de Publicidade Exterior segundo os principais operadores 

portugueses. 

FORMATOS INOVADORES 
 

CAMPANHA DE NATAL DA 

TMN. OS MUPIS TINHAM O 

CHAPÉU DOS REIS MAGOS. 
 

 

CAMPANHA NESPRESSO. O 

M8UPI DESDOBRA-SE NO 

INTERIOR CRIANDO A IDEIA DE 

PROFUNDIDADE E DE CAIXA.  

 

DIGITAIS NO CENTROS 

COMERCIAIS 

 

 

MUPI COM CAMPANHA DA 

SKIP. 

 

GUITARRA DA VODAFONE 

PARA ANUNCIAR O SEU 

PATROCINIO NO FESTIVAL 

MUSICAL ROCK IN RIO 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Quadro 15 - Suportes de Publicidade Exterior de acordo com as categorias expostas acima. 

 

PUBLICIDADE AÉREA 

 

PUBLICIDADE EXTERIOR 

EXPOSTA ATRAVÉS DE 

AVIONETAS NAS PRAIAS. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Quadro 16 - Suportes de Publicidade Exterior de acordo com as categorias expostas acima. 

 

PUBLICIDADE MULTIBANCOS 

 

PUBLICIDADE NOS 

MULTIBANCOS 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As imagens que foram seleccionadas para colocar nos quadros anteriores, demonstram que 

a Publicidade Exterior no global está muito mais criativa. Em todos os suportes é 

perceptível a preocupação de encontrar a melhor estratégia para melhorar a imagem da 

campanha. Muitas vezes através da própria imagem seleccionada para colocar naquele 

suporte, noutras situações a campanha ultrapassa os limites físicos dos próprios suportes.  

 

 

 

3.2.3. Sistema de comercialização de suportes 

 

Actualmente, os distribuidores de maior dimensão disponibilizam aos seus clientes as 

denominadas redes nacionais que englobam as melhores localizações no centro das 

grandes cidades de Lisboa e Porto. Estas redes incluem vários suportes nos concelhos onde 

o número de habitantes é mais elevado. 

 

Paralelamente a estas redes, os distribuidores maiores mantém alguns suportes de 

Publicidade Exterior de diferentes categorias localizados nas cidades, por exemplo em 

Lisboa que lhes torna possível disponibilizarem um conjunto de suportes de acordo com as 

necessidades de localização e de budget dos seus clientes. 

 

As empresas nacionais de menor dimensão e que muitas vezes actuam em zonas 

específicas, de acordo com a cidade onde estão sediadas, norte, centro e sul do país, 

disponibilizam os suportes em diferentes zonas construindo as redes à medida das 

necessidades dos clientes.  

 

Ao preço do aluguer do espaço é acrescentado o custo da impressão do formato. Neste 

campo, alguns operadores optam por ter uma gráfica outros optam por parcerias com 

outras empresas que fornecem este tipo de serviços.  
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Existem excepções como por exemplo a Publicidade Exterior no Multibanco em que não 

há necessidade da impressão do cartaz e os anunciantes devem entregar em CD ao 

fornecedor dos suportes um CD com imagens com uma determinada resolução.  

 

A guitarra da Vodafone é outra excepção à regra. Esta guitarra só está colocada nas suas 

localizações (alguns locais de muito tráfego em Lisboa) durante o período do espectáculo 

Rock in Rio. Este suporte tem sido desmontado e voltado a colocar no ano seguinte.  

 

 

 

3.3. Em resumo 

 

Após esta exposição, conclui-se que a Publicidade Exterior está inserida no âmbito da 

Comunicação de Marketing, tal como outras ferramentas de comunicação.  

 

Publicidade é a actividade pela qual se comunica produtos, serviços ou instituições com o 

objectivo de ajudar a vender os mesmos ou a promover uma marca.  

 

Publicidade implica sempre a criação de um conceito criativo, a selecção dos meios 

(Televisão, Imprensa, Outdoor Rádio, Cinema e Internet) mais favoráveis para uma 

campanha e a compra de espaço publicitário.  

 

Todo este circuito é dinamizador da economia, promovendo lucro e emprego. A 

publicidade tem por objectivo persuadir os públicos a assumir uma atitude ou 

comportamento.  

 

 

 



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

129  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

  

 

Adicionalmente à transmissão da mensagem publicitária, estão inerentes valores culturais e 

sociais que podem ajudar a mudar mentalidades mas deverão estar enquadrados em cada 

país. 

 

Dos seis meios publicitários above the line, a Publicidade Exterior é o único que é 

exclusivamente um media, isto é, não é um meio de comunicação de massas com espaço 

definido para a compra de publicidade com a vantagem de que pode transmitir uma 

mensagem criativa aos consumidores mesmo junto ao local de venda. 

 

Segundo Carrillo et al (2005:47), a principal vantagem do Outdoor é a flexibilidade 

geográfica. No entanto tem a desvantagem de ser inflexível na sua planificação.  

 

Actualmente, é um sector de mercado que é importante não só pelo papel transmissor de 

informação na sociedade de consumo como também pelo peso económico que assume 

enquanto área de actividade.  

 

A Publicidade Exterior é a forma mais antiga de publicidade que se desenvolveu 

paralelamente à sociedade.  

 

A sua existência nos nossos dias deve-se à sua capacidade de adaptação ao mercado, de 

cumprir o seu objectivo principal – vender o produto, e ainda o facto de ser agente 

dinamizador da economia, não só pelos suportes que disponibiliza aos anunciantes mas 

também pelos postos de trabalho envolvidos nesta actividade. 

 

Os suportes da Publicidade Exterior podem ser enquadrados em diferentes categorias de 

acordo com o tipo de suporte e com a sua localização no espaço público, isto é na rua ou 

em situações indoor como nos centros comerciais. 
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As diferentes categorias são:  

- Outdoor; 

- Mobiliário Urbano;  

- Publicidade Exterior com Movimento ou em transportes; 

- Aeroportos;  

- Publicidade Aérea;  

- Redes de Multibanco; 

- Grande formato; 

- Centros comerciais;  

- Suportes inovadores.  

 

A análise que foi realizada junto dos diversos operadores mostra que, por um lado os 

operadores desenvolveram um esforço na diversificação de suportes adequados às diversas 

situações das cidades utilizando da melhor forma a criatividade e adaptando os melhores 

materiais: papel no cartaz, lonas, película autocolante nos transportes e muitos outros.  

 

Por outro lado e de forma global, os operadores introduziram a inovação tecnológica 

tornando os seus suportes surpreendentes ao consumidor, mais interactivos, distintos da 

paisagem urbana, não perdendo com isso a sua utilidade pública como é o caso do 

mobiliário urbano.  

 

Todos estes factos permitem sugerir que os operadores da Publicidade Exterior estão a 

preparar-se para melhorarem o investimento dos anunciantes no mercado outdoor 

Português. 
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4. Investigação académica na 

Publicidade Exterior 

 

Apesar do investimento crescente nos últimos nos anos, a Publicidade Exterior continua 

um dos meios Publicitários menos investigados (Kartz, 2003:92). A Publicidade Exterior, 

pelo facto de estar colocada na rua ou em locais públicos é vista por todas as pessoas sem 

interferências de mudança de canal ou de estação de rádio ou a mudança de página sem 

olhar para a publicidade como é o caso da imprensa.  

 

A Publicidade Exterior, termo derivado do Inglês Out-of-home advertising (também 

referida como OOH), é basicamente qualquer tipo de publicidade que alcança o 

consumidor enquanto este está fora de casa ou do trabalho. Esta é a diferença contrastante 

com a publicidade inserida nos outros meios.  

 

Green (2008:2) refere que o Outdoor é pura publicidade, é omnipresente – pode aparecer 

em quase todos os lados, apesar de ser principalmente um meio urbano. 

 

Tem presença 24h/7 dias – antes, durante e depois das compras; é não intrusiva – não 

interrompe as pessoas nas suas vidas diárias; é flexível – permite que a tecnologia seja 

introduzida. 

 

Torna possível incluir uma crescente série de melhoramentos digitais, como por exemplo 

imagens em movimento, e por último, pode ser colocada com precisão para alcançar uma 

audiência específica.  
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4.1. O que é a Publicidade Exterior? 

 

Para Pachedo (2000:335) a Publicidade Exterior é um meio genuinamente publicitário. O 

resto dos meios convencionais são meios publicitários e também são meios de 

comunicação cuja natureza e tarefa essencial é originalmente proporcionar informação ou 

distracção para a sua audiência. Mas nas distintas manifestações do meio exterior não 

existe outra mensagem que a puramente publicitária. Este meio é constituído por um vasto 

conjunto de suportes que possuem a característica comum de estarem instalados no 

exterior, na rua, de tal modo que saem ao encontro da sua audiência uma vez que está fora 

do âmbito privado e introduz-se nas áreas de domínio e uso público (ruas, vias de 

comunicação, veículos e instalações de transporte público e recintos desportivos). 

 

A Publicidade Exterior é meio publicitário que engloba um conjunto de suportes 

localizados no espaço público. Permite transmissão fácil da mensagem associada à 

criatividade e inovação de forma gratuita. É gratuita e está disponível a qualquer hora do 

dia e da noite. No âmbito dos seus suportes, o mobiliário urbano tem dupla função: a 

comunicação e a utilidade para os consumidores. É atractiva e dinâmica permitindo 

inovações constantes.  

 

Numa perspectiva económica gera postos de trabalho e é lucrativa para as câmaras 

municipais que poderão com as taxas que recebem melhorar os seus municípios. Para além 

de estar em posição de fazer trabalhar todo o circuito de parceiros que com ela estão 

envolvidos. 

 

A Publicidade Exterior é dirigida aos consumidores quando estes se encontram em 

deslocação em locais públicos, no trânsito, à espera do autocarro ou em centros comerciais.  

É acessível, gratuita e absorvida facilmente pelo consumidor, visto que a Publicidade 

Exterior visa a simplicidade e o destaque.  
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4.1.1. As características da Publicidade Exterior 

 

Na realidade quais são as características da Publicidade Exterior, após o seu já longo 

percurso e a introdução de inovação tecnológica. 

 

Quadro 17 - características da Publicidade Exterior 

 

Forma mais antiga de publicidade 

Meio exclusivamente publicitário 

Rigor na selecção do espaço 

Elevadas capacidades de comunicação 

Diversidade de suportes 

Meio de comunicação de massas  

Alcance  

Frequência 

Flexibilidade 

Impacto 

Permite a introdução de inovações nos seus suportes aliadas à criatividade 

Adaptação dos suportes aos objectivos da mensagem do anunciante 

Rapidez na realização de uma campanha. Facilmente se colocam os cartazes na rede 

seleccionada pelo anunciante.  

Simplicidade em todo o processo desde a criatividade, planeamento, produção e 

colocação nos suportes. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Apesar das suas excelentes características para comunicar, este meio, depende da 

localização dos seus suportes – o factor chave para o sucesso de uma campanha. A 

Publicidade Exterior tem as vantagens de Reach - alcance, Frequency – frequência, 

Flexibility – flexibilidade, Cost – custo e Impact – impacto. 

 

A Publicidade Exterior é um mass media que torna possível uma rápida cobertura total. O 

número de redes compradas pode dar maior ou menor alcance. No mercado português 

existem redes de cobertura nacional localizadas nas principais cidades do país e redes de 

cobertura nas duas cidades onde o número de habitantes é maior.  

 

O anunciante poderá escolher o alcance que pretende dar à sua campanha. Mas mais 

importante é a audiência atingida pela Publicidade Exterior. Muitas vezes a audiência mais 

atraente para o anunciante é jovem, educada e pessoas que se movimentam no seu dia-a-

dia em viaturas próprias ou em transportes públicos.  

 

O outdoor oferece frequência de impressões. De acordo com o Institute for Outdoor 

Advertising, 9 em cada 10 pessoas são atingidas por uma rede de outdoors no período em 

que a campanha está exposta. Esta frequência aumenta em grupos com elevado nível de 

formação e que também têm um rendimento elevado.  

 

A Publicidade Exterior oferece também uma elevada Flexibilidade. Os Outdoors podem 

ser colocados de acordo com o critério geográfico. Uma rede de outdoors pode estar 

localizada a nível nacional, numa determinada cidade ou só numa parte da cidade.  

 

A flexibilidade pode estar de acordo com o critério demográfico. As mensagens podem 

estar concentradas em áreas frequentadas pelo target seleccionado para uma determinada 

campanha publicitária.  
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O meio Outdoor pode estar direccionado por actividade, isto é, pode ser escolhida uma 

rede que esteja ao alcance das pessoas que se dirigem a centros comerciais para realizarem 

as suas compras, ou nas zonas de centros de negócio para ter visibilidade por pessoas que 

vão para o seu trabalho e ainda uma campanha pode ser estrategicamente colocada no 

percurso para o aeroporto ou no interior do aeroporto de forma ter visibilidade junto de 

pessoas que viajam.  

 

A Publicidade Exterior oferece o custo mais baixo por mensagem visível do que qualquer 

um dos maiores meios de publicidade. O impacto da Publicidade Exterior é elevado. Com 

um custo relativamente baixo o anunciante pode atingir uma elevada percentagem do 

mercado muitas vezes num pequeno período de tempo.  

 

As características inerentes do outdoor adicionam impacto à mensagem publicitária. O 

outdoor oferece o display mais elevado de qualquer meio. Adicionalmente oferece as 

características espectaculares de iluminação, cores brilhantes, imagens a três dimensões e 

por vezes movimento no interior dos mupis.  

 

Por fim, a Publicidade Exterior apanha as pessoas em diversas situações da sua vida 

quotidiana: nas deslocações para o trabalho, quando fazem compras ou quando saem para 

se divertirem. Tudo isto permite um impacto adicional para impulsionar produtos e 

serviços como hotelaria, atracções turísticas e outros sectores.   

 

A Publicidade exterior também tem as suas desvantagens. O cartaz deverá fazer ligação 

com o conceito criativo da campanha publicitária principalmente se é uma campanha 

multimeios, mas a concepção criativa para o cartaz tem as suas normas próprias.  
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Os cartazes são visto muito depressa por pessoas que estão em movimento, por isso para 

serem eficientes têm de ser intrusivos. O design e o copy deverão contar uma história breve 

e deverão vender o produto /serviço que anunciam. 

 

Se o outdoor é bom para alcançar uma grande audiência, tem limitações para atingir 

audiências menores ou um grupo demográfico específico. Para além disso a demografia da 

audiência do outdoor é difícil de medir.  

 

Imprimir e colocar as mensagens de outdoor ocupa muito tempo por isso a campanha 

publicitária deverá ser planeada com antecipação, pelo menos com um período de seis a 

oito semanas. 

 

A Publicidade Exterior é a publicidade mais antiga e pelas suas características é a que mais 

facilmente atinge o target de uma campanha. Implica criatividade com normas próprias, e 

permite uma série de suportes que foram sendo desenvolvidos nos últimos anos. 

 

Ao analisarmos esta informação percebemos que estamos perante uma caracterização de 

Publicidade Exterior que, em traços gerais, enumera as suas vantagens em termos de 

capacidades de comunicação e diversidade de suportes, mas não define o meio nem tão 

pouco segmenta a diversidade de suportes existentes.  

 

Vários factores têm contribuído para o aumento do investimento, ainda que não se traduza 

em valores globais, das marcas no meio Outdoor: as pessoas passam mais tempo fora de 

casa e em circulação não podendo escapar à Publicidade Exterior adicionando o facto de 

não ter possibilidade de zapping.  

 

A visibilidade do outdoor que está associada aos critérios de criatividade e localização 

torna possível aumentar a notoriedade das marcas espontaneamente, tornando-o no grande 

mass media.  
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4.1.2. A investigação na Publicidade Exterior 

 

Os diversos autores e investigadores académicos identificaram as vantagens da utilização 

da Publicidade Exterior que levam à sua eficácia.  

 

Taylor, Frank e Bang (2006:22) apontam as seguintes vantagens da utilização da 

Publicidade Exterior: 

(1) potencial colocação do anúncio perto do ponto de venda; 

(2) elevada frequência da exposição do anúncio para os consumidores regulares; 

(3)  elevado alcance;  

(4) presença do anúncio durante 24-horas;  

(5) exibição segundo o critério geográfico para os anunciantes locais;  

(6) eficácia económica no que se refere a custos reduzidos de produção e a custos 

reduzidos por exposição junto de milhares de consumidores; 

(7) impacto visual referente à dimensão e à criatividade do anúncio;  

(8) reconhecimento da marca. 

 

Ainda, segundo os mesmos autores as desvantagens são:  

(1) Necessidade de limitar o número de palavras na mensagem publicitária; 

(2) exposição de curta duração do anúncio; 

(3) baixa selectividade demográfica; 

(4) problemas de medição. 

 

Um estudo de Taylor e Franke (2003:160) junto de anunciantes de Publicidade Exterior 

concluiu que comparado com outros meios publicitários, os outdoors obtiveram uma 

classificação elevada no que diz respeito a:  

(1) comunicar a informação de forma acessível; 

(2) atrair novos clientes; 

(3) aumentar as vendas. 
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Meurs e Aristoff (2009:82) no seu estudo sobre o reconhecimento do produto e da marca 

pelos consumidores nos mupis pelos consumidores realça as características físicas do 

cartaz como uma imagem maior atrai as atenções, o texto deve ser simples e reduzido, as 

características do produto devem estar colocadas de forma clara e em poucas palavras, a 

marca deve estar presente através do logótipo ou da fotografia do produto e deverá haver 

cuidado na utilização das cores fortes, sendo que o azul é a cor associada ao céu e por isso 

sugere sentimentos positivos.  

 

 

4.2. Diferentes linhas de investigação 

 

Devido à sua crescente procura e ao investimento realizado neste meio, a publicidade 

Exterior começou a ser estudada e actualmente, é possível delinear linhas de investigação 

diferentes. De acordo com as diferentes temáticas abordadas pelos investigadores a nível 

internacional, foi possível listar as seguintes linhas de investigação:  

 

1 - Eficácia da Publicidade Exterior. 

Esta linha de investigação engloba diversos investigadores que por sua vez estudaram a 

eficácia sob perspectivas diferentes. 

 

- Eficácia da Publicidade Exterior que influencia positivamente as vendas dos produtos. 

A Publicidade Exterior influencia positivamente as vendas, uma vez que tem todas as 

características para influenciar o consumidor e poderá estar colocada no local próximo do 

ponto de venda. A maior parte da pesquisa académica centra-se no estudo dos resultados 

positivos nas vendas devido à repetição da mensagem. Nesta perspectiva é possível incluir  

Donthu e Caron (1994); Donthu, Cherian, e Bhargava (1993); Taylor e Franke (2003).  

 

- Eficácia da Publicidade Exterior relacionada com o reconhecimento do produto e com o 

reconhecimento da marca. Nesta perspectiva é possível referir Meurs e Aristoff (2009:8-9). 
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- Eficácia da Publicidade Exterior – a utilização eficaz dos billboards na opinião dos 

anunciantes. Nesta perspectiva são englobados os estudos realizados por Taylor, Franke e 

Bang (2006:21); Taylor e Franke (2003:151). 

 

- Eficácia da Publicidade Exterior - nos meios de transporte nomeadamente nos Táxis. Esta 

perspectiva é representada pelo trabalho de Veloutsou e O’Donnell (2005:217-239). 

- Eficácia da Publicidade Exterior – nos aeroportos. Estudo desenvolvido por Wilson e Till 

(2008:59). 

 

2- Medição de Audiências: Este tem sido um problema para a Publicidade Exterior dado 

que as audiências não podem ser medidas da mesma forma como nos outros meios de 

Publicidade. A investigação desta temática resultou em dois estudos encontrados. 

 

- Medição de audiências – Abordagem integrada ao TAB – Eyes –on out-of-home 

audience system. Estudo realizado por Philport, Mattlin, Walsh (2008:1). 

 

- Medição de audiências – VAI - Factores que estimam a visibilidade do outdoor para a 

média das pessoas que passam por ele. Investigação realizada por Ephron e Philport 

(2005:1). 

 

3 - Criatividade: A concepção gráfica dos posters e Outdoors faz a diferença na captação 

da atenção do consumidor, o que justifica a investigação que tem sido desenvolvida sobre a 

medição da eficácia da criatividade da campanha.  

 

- Esta linha de investigação mereceu a atenção dos seguintes investigadores: Meurs e 

Aristoff (2009:82-92); Taylor, Frank e Bang (2006:32-33). 
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4.2.1. Diversos estudos sobre a eficácia da Publicidade Exterior 

 

No âmbito dos estudos sobre a eficácia do Outdoor, foram estudados os factores que estão 

relacionados ou podem influenciá-la.  

 

Mas para começar a estudar a publicidade e a sua eficácia era necessário perceber qual a 

melhor forma de o fazer.  

 

Assim, Woodside começou por estudar quais as ferramentas de pesquisa poderiam ser 

utilizadas para melhorar a validade nos estudos sobre a eficácia da Publicidade (Woodside, 

1990:229; Woodside, 1990:3; Woodside e Dubelaar, 2003:83).  

 

No âmbito das suas pesquisas, este autor sublinha o aumento do investimento em 

Publicidade Exterior e também o facto de este ser um meio publicitário pouco estudado. 

Destaca a importância da vantagem competitiva da Publicidade Exterior face aos outros 

meios devido à sua localização.  

 

A combinação única de poder colocar um suporte de outdoor junto do ponto de venda 

confere-lhe a possibilidade única de influenciar as positivamente as vendas, mais do que a 

publicidade indoor no ponto de venda (Woodside, 1990:229). 

 

Donthu, Cherian e Bhargava (1993:64-72) realizaram um estudo para identificar e 

quantificar os vários factores que influenciavam a recordação da Publicidade Exterior.  

 

Neste estudo os autores para avaliarem o impacto do Outdoor, realizaram entrevistas a 

cento e quarenta e dois inquiridos sobre factores relacionados com a Publicidade Exterior.  
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Os entrevistados foram questionados sobre dez Suportes de Publicidade Exterior colocados 

nas auto-estradas e nas ruas. Os factores examinados foram a localização, posição, 

conteúdo, cores, número de palavras do anúncio, atenção dedicada aos cartazes, 

envolvimento com os produtos anunciados e atitudes perante a publicidade. A recordação 

do anúncio foi utilizada para medir a eficácia do anúncio.  

 

Este estudo permitiu concluir que anúncios a preto e branco com poucas palavras e no lado 

direito das auto estradas eram mais eficazes que os anúncios com cor com muitas palavras 

no lado esquerdo das ruas. Quem esteve mais atento aos anúncios de outdoor e tinha uma 

atitude positiva em relação à publicidade recordava-se de mais anúncios do que quem não 

tinha dado atenção aos cartazes e tinha uma atitude negativa relativamente à Publicidade. 

Ficou demonstrado também que o envolvimento com o produto anunciado tinha um 

impacto significante na recordação do anúncio.  

 

Um ano depois, Bhargava, Donthu e Caron (1994:46-55) realizaram um estudo que 

envolveu 282 campanhas de anúncios em Publicidade Exterior, entre 1978 e 1991, 

utilizando pontuações de recordação do anúncio como a medida chave para a eficácia. 

 

Os autores determinaram os factores que contribuíram para o sucesso da Publicidade 

Exterior ao examinarem os efeitos das variáveis nas respostas dos inquiridos sobre a 

recordação que tinham dos anúncios.  

 

Concluíram que os produtos alimentares mostraram ser facilmente recordados. A 

percepção de preços baixos, o reconhecimento do produto e a comunicação de benefícios 

do produto aumentam o grau de recordação. Por outro lado as variáveis relacionadas com o 

texto da mensagem publicitária, como a legibilidade e o número de palavras afectam a 

recordação do anúncio. 
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Bhargava e Donthu (1999:7-18) escrevem sobre a eficácia da Publicidade Exterior, 

comprovando o seu reflexo positivo nas vendas dos produtos. Referem como vantagens do 

outdoor a capacidade de alcançar os consumidores em áreas geográficas específicas 

(alcance no espaço) e a capacidade de criar reconhecimento da marca rapidamente (alcance 

temporal).  

 

Referem que preferem estudar a Publicidade Exterior em oposição aos outros meios 

(Televisão, imprensa e rádio) que tem dominado a pesquisa em publicidade, medem as 

facetas da resposta nas vendas (em oposição ao à utilização da resposta cognitiva) num 

contexto de serviços (em oposição ao de produto que tem estado presente na investigação). 

Estes autores referem duas experiências de campo que demonstraram que o Outdoor é 

efectivo mesmo enquanto parte de uma campanha multimeios, a inserção de mensagens 

promocionais no cartaz eleva as vendas, o outdoor é eficaz ao fornecer um acesso 

económico a um mercado isolado geograficamente.  

 

O outdoor é reconhecido como sendo eficaz em aumentar o reconhecimento da marca e, 

em certa medida, as vendas, mas os autores também demonstram que a Publicidade 

Exterior também pode ser usada para alcançar objectivos promocionais e geográficos. 

 

Taylor e Franke (2003:150-161) estudam as razões pelas quais as empresas anunciantes 

seleccionam a Publicidade Exterior para fazer anunciar os seus serviços e produtos.  

 

Estes investigadores referem que a Publicidade Exterior ajuda a comunicar com os 

consumidores e em simultâneo também atrai novos clientes. Por outro lado permite 

segmentar com eficácia os consumidores numa determinada área geográfica e acima de 

tudo tem uma relação custo-beneficio muito boa comparativamente aos outros meios 

publicitários.  
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Desta forma os autores, apresentam uma pesquisa realizada junto de uma amostra de 

empresas utilizadoras deste meio de publicidade (inicialmente mil trezentos e quinze de 

onde foram obtidas trezentas e quarenta e oito respostas) de diferentes sectores de 

actividade, nos EUA, sobre a eficácia da Publicidade Exterior onde identificam quatro 

razões principais pelas quais os anunciantes seleccionam a Publicidade Exterior: 

visibilidade, eficiência, presença local e resposta positiva nas vendas.  

 

Concluíram que para muitos negócios, a Publicidade Exterior é um meio publicitário 

económico que é especialmente eficaz em fornecer elevado alcance e frequência numa área 

localizada de comércio, uma vantagem que pode ser crítica para duas áreas de negócio: 

negócios de serviços e retalho que servem zonas comerciais especificas e negócios 

relacionados com viagens e turismo. E estas são também as áreas de negócio que mais 

utilizam a Publicidade Exterior.  

 

Os anunciantes em Publicidade Exterior consideram este meio publicitário como o melhor, 

do que qualquer outro meio local, para comunicar informação de forma económica, atrair 

novos clientes e aumentar as vendas e também mais eficaz do que a televisão, revistas e 

jornais nacionais.  

 

Neste estudo, os anunciantes acrescentam ainda, que em caso de proibição da utilização da 

Publicidade Exterior seriam prejudicados numa redução das vendas de cerca de catorze por 

cento (Taylor e Franke, 2003:159-160). 

 

Taylor, Franke e Bang (2006:21-34) apontam o facto da literatura, até ao momento, 

mencionar os factores de sucesso da Publicidade Exterior mas não se dirige para os 

atributos que os utilizadores do meio Outdoor vêm como factores primários associados ao 

sucesso deste meio. Este artigo surge no seguimento do anterior fornecendo dados sobre o 

estudo efectuado junto dos anunciantes nos EUA.  
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Este estudo tem como objectivo preencher estas lacunas na literatura e reportar os 

resultados de uma pesquisa efectuada junto de negócios que utilizam ou já utilizaram a 

Publicidade Exterior. Para elaborar o questionário aplicado às mil trezentas e quinze 

empresas, os investigadores conduziram entrevistas a mais de vinte profissionais das 

empresas distribuidoras de Publicidade Exterior e de agências de publicidade de forma a 

listar as razões possíveis para a utilização da Publicidade Exterior. 

 

O estudo também identifica oito factores associados ao sucesso da Publicidade Exterior: 

nome e identificação; localização do outdoor, leitura da mensagem, clareza da mensagem; 

utilizada como ferramenta da comunicação integrada de marketing (IMC); imagens visuais 

poderosas; criatividade elevada; fornecimento de informação.  

 

Todos estes factores tornam a Publicidade Exterior numa importante ferramenta 

promocional. 

 

Veloutsou e O’Donnell (2005:217-239) abordam a eficácia da Publicidade Exterior nos 

Táxis.  

 

O estudo realizado junto de 425 pessoas na Escócia confirma que a publicidade realizada 

nos Táxis é eficaz. Cerca de 66% dos inquiridos confirmam que vêem, lêem e recordam 

mais tarde a Publicidade nos Táxis, tornando este meio de transporte ideal para reforçar a 

mensagem da campanha publicitária.  

 

Não assumindo o Táxi como o suporte mais recordado da Publicidade Exterior – que é o 

MUPI – o Táxi pode assumir o papel de meio secundário, dado que para maximizar o 

impacto de uma campanha, quase todas as campanhas de publicidade fazem uso de um 

meio principal e de um ou mais meios secundários.  
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4.2.2. Medição de audiências da Publicidade Exterior 

 

Ephron e Philport (2005:2-11) abordam a questão da medição de audiências na Publicidade 

Exterior.  

 

Referem que no meio Outdoor a audiência devia ser calculada em função do número de 

pessoas que de facto vê o Outdoor (likely to see) (Ephron e Philport, 2005:3).  

 

Assim estes autores sugerem que: os atributos físicos de um Outdoor, tais como o ângulo 

da estrada, a distância da posição do Outdoor até à estrada, as dimensões do cartaz que 

devem ser calculadas juntamente com a audiência estimada.   

 

Estes investigadores argumentam que o Outdoor é um meio único e que o VAI é pioneiro 

na medição da curva da audiência. Um sistema de Outdoor Visibility Adjustments (VAI), 

adaptado aos EUA, que poderia partir da contagem de pessoas que passam pelo Outdoor 

para a contagem de pessoas que realmente vêem o anúncio (Likely To See – LTS).  

 

Taylor e Kozup (2006:1-8) abordam a eficácia da Publicidade Exterior com base nos seus 

atributos, mas discordam da teoria de Ephron e Philport explicando que o valor real da 

Publicidade Exterior assenta na sua exposição fora de casa, algo cada vez mais valioso 

considerando a dificuldade crescente de fazer com que as mensagens sejam notadas e 

relembradas. A elevada frequência com que os outdoors são vistos e a sua proximidade do 

local de compras são as suas grandes vantagens.  

 

Consideram que a implementação de um sistema de medir a Publicidade Exterior baseado 

no VAI que desconta algumas vantagens da exposição do Outdoor não faz sentido. 
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Na linha de investigação de medição de audiências, Philport (2006:1-4) descreve um novo 

programa integrado de pesquisa que reconhece que uma só forma de medição não é 

suficiente para medir audiências da Publicidade Exterior.  

 

Neste trabalho, Philport, considera que a escolha não é entre dois sistemas de contagem de 

tráfego, mas deve ser desenvolvido um sistema integrado de medição de audiências que 

poderá servir os interesses do sector da publicidade.  

 

Segundo Philport (2006:2), a Publicidade Exterior nos EUA, o mais antigo meio de 

publicidade, está a desafiar as regras da pesquisa de meios e a liderar a inovação. E por 

isso um sistema que analisa só a frequência e o alcance de uma campanha não vai de 

encontro às necessidades da indústria.  

 

Para este autor o ideal seria construir um sistema de medida que fosse de encontro ao 

planeamento de meios – planeamento compra e venda de espaço, considerando: board by 

board ratings (taxas), informação consistente da audiência, definição de audiência 

considerando uma estimativa de exposição ocular. 

 

Philport, Mattlin e Walsh (2008:1-20), descrevem o novo Eyes-On Out-of-home, um 

sistema de medição de audiência a ser implementado nos EUA pelo Trafic Audit Bureau 

for Media Measurement, inc.  

 

Este sistema representa uma abordagem integrada envolvendo contagem de trânsito, 

pesquisa eye-tracking, integração de dados e a adaptação de uma abordagem tradicional 

centrada na vigilância de trânsito. 
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4.2.3. Reconhecimento do produto/marca na Publicidade Exterior 

 

Meurs e Aristoff (2009:82-92), efectuaram um estudo utilizando um tachistoscope para 

determinar quanto tempo demora o reconhecimento de uma marca ou produto em cento e 

oitenta e sete anúncios de Publicidade Exterior na Holanda e concluíram que existe uma 

relação directa entre a forma como a mensagem está colocada no suporte de Publicidade 

Exterior e a rapidez de reconhecimento da marca. 

 

Quadro 18 - Reconhecimento de marca ou produto vs construção da mensagem 

publicitária. 

 

Factores que levam ao reconhecimento da marca no anúncio de outdoor 

O rápido reconhecimento da marca/ produto existe se a marca estiver colocada de forma 

clara e se o anúncio incluir informação sobre um novo produto. 

Elevadas quantidades de texto ou de imagens de pessoas adiam o reconhecimento da 

marca/produto. 

Headlines enormes, humor e imagens de mulheres tornam mais demorado o 

reconhecimento da marca/produto. 

Headlines pequenos e uma imagem do produto tornam a criatividade mais atractiva. 

Colocar o preço do produto no titulo torna o anúncio menos apelativo visualmente. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.4. Investigação em revistas especializadas e/ou profissionais  

 

Investigadores e Profissionais do sector da Publicidade e do Meio Exterior de diversos 

países também publicaram artigos sobre as mesmas temáticas da Publicidade Exterior.  

 

Na Admap33, publicação online que reúne artigos das revistas científicas é possível 

encontrar uma série de trabalhos que demonstram o estudo da Publicidade Exterior em 

todo o mundo. 

 

Jarvis e Eddleston (2003), por seu lado, pesquisaram a medição de audiências tendo 

concluído que o melhor seria um sistema integrado para medir a audiência dos outdoors 

incluindo: travel surveys, exposição de estudos de visibilidade (VAI); painel de 

classificação de informação para modelo de visibilidade; contagem de tráfego para 

quantificar o OTS. 

 

Alguns atributos físicos do outdoor como o ângulo da estrada, distância até à estrada, a 

dimensão do outdoor e a sua interacção devem ser factores incluídos na estimativa de 

audiência, bem como a capacidade de ser notado pelo público, baseada nos efeitos 

criativos incluídos no anúncio.  

 

 

                                                 
33 Admap – revista mensal especializada do sector do Marketing com versão online: www.warc.com. Admap 

magazine é um forum único para a divulgação de novas ideias, insight e destacar a eficácia da Comunicação de 

Marketing a nível Mundial. Os artigos publicados são escritos por profissionais expecializados em diversas áreas: 

brand, publicidade, media e consumer behaviour, entre outros. Os seus leitores são profissionais e decision-makers. 

Publicada pela primeira vez em 1964, Admap construiu uma excelente reputação por estar aliada à inovação e às 

boas práticas do sector.  
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Um pouco por todo o mundo as preocupações referentes à Publicidade Exterior são 

semelhantes e investigadores e profissionais de países diferentes realizam os seus estudos 

numa tentativa de encontrarem as melhores soluções.  

 

Quadro 19 - Investigadores de diversos países estudam diferentes aspectos da publicidade 

Exterior. 

 

País Investigador / Estudo 

China Punter (2009:18-19) refere que o mercado da Publicidade Exterior 

na China poderá ser um exemplo a seguir, uma vez que este país 

possui uma avançada e digital Publicidade Exterior que assume 

como exemplo os Outdoors digitais. 

Inglaterra Cox (2007:44-46) realizou um estudo sobre um possível sistema 

de medição da exposição do outdoor adaptado aos transportes 

públicos Londrinos. 

Suiça Wehleit (2007:41-43) destaca o sucesso da Publicidade Exterior na 

Suíça, onde se registou neste período um investimento publicitário 

de 15%, uma clara indicação da importância deste meio 

publicitário. 

Austrália Cardillo (2006:22-26) apresenta os resultados de um estudo junto 

dos consumidores sobre a Publicidade Exterior na Austrália. 

África do Sul Garland (2003:24-26) descreve um estudo piloto para medir a 

audiência da Publicidade Exterior realizado na África do Sul. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3. Em resumo 

 

A investigação académica, ainda reduzida – facto salientado pela maioria dos autores - 

revela uma preocupação constante com a medição de audiências da Publicidade Exterior, 

mas os autores encontrados têm opiniões diferentes sobre o sistema a utilizar para a 

medição de audiências. Outros autores demonstram a eficácia da Publicidade Exterior 

através do seu reflexo nas vendas e outros ainda associam a eficácia do meio Outdoor à 

criatividade. Os artigos publicados por profissionais seguem as mesmas tendências da 

investigação académica, tentando encontrar soluções adaptadas aos seus países. 

 

A literatura profissional baseia-se em casos práticos para tentar construir conhecimento. 

Mas de forma global, os artigos não partem de uma definição clara de Publicidade Exterior 

nem dos seus suportes.  

 

Apesar do seu crescimento (em investimento publicitário) e no desenvolvimento dos seus 

suportes, o meio Outdoor ainda é pouco estudado em Portugal, sendo destacada uma 

dificuldade em encontrar uma definição aceite pelos distribuidores da Publicidade Exterior. 

Por outro lado não é possível comparar a reduzida pesquisa académica existente que parece 

ter diminuído nos últimos anos apesar de se ter registado um aumento de investimento na 

Publicidade Exterior. 

 

É neste contexto que se enquadra a presente tese de Doutoramento, que tenta encontrar 

uma definição de Publicidade Exterior actualizada e aceite pelos profissionais do meio 

Outdoor. Para alcançar este objectivo foi elaborada uma investigação junto dos 

profissionais das empresas distribuidores de publicidade Exterior a operar em Portugal e 

junto de outros investigadores que têm a árdua tarefa de ensinar e formar os futuros 

profissionais do mercado. 
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Capítulo 5 
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TRABALHO DE CAMPO 

 

 

 



 

 

 

5. Trabalho de 

 

5.1. Desenho da investigação

exploratório 1,2,3 – i

 

A investigação foi realizada em duas fases distintas: 

1ª fase - estudo exploratório   

 

1ª Fase - Estudo Exploratório

 

Estudo 

Exploratório

1º

•

•

Estudo 

Exploratório

2º

•

Estudo 

Exploratório

3º

•
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. Trabalho de campo 

nvestigação do trabalho de campo

investigação qualitativa 

vestigação foi realizada em duas fases distintas:  

estudo exploratório   |   2ª fase – Investigação qualitativa 

Estudo Exploratório 

Análise de informação das fontes primárias
• Resultado: Lista de Problemas do sector
Entrevista em profunidade a profissionais do sector:
• Lista de Suportes de Publicidade Exterior
• Definição de Publicidade Exterior - Não conseguida

Questionário efectuado a Estudantes universitários de 
Publicidade, que são os actuais consumidores e futuros 
profissionais
• O que é para este grupo a Publicidade Exterior
• Resultado: alguma indefinição sobre  o meio Outdoor

Quem são as empresas de Publicidade Exterior em Portugal?
• Análise de websites de distribuidores de Publicidade Exterior
• Resultados: Lista de trinta empresas com website activo
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ampo – estudo 

 

Entrevista em profunidade a profissionais do sector:

Não conseguida

Questionário efectuado a Estudantes universitários de 
Publicidade, que são os actuais consumidores e futuros 

O que é para este grupo a Publicidade Exterior
Resultado: alguma indefinição sobre  o meio Outdoor

Quem são as empresas de Publicidade Exterior em Portugal?
Análise de websites de distribuidores de Publicidade Exterior
Resultados: Lista de trinta empresas com website activo



 

 

 
 
 
2ª Fase – Investigação Qualitativa

 

 

 

 

 

 

Investigação 
Qualitativa

1º

•Método de Delphi
•Painel Delphi realizado junto de especialistas do sector

Investigação 
Qualitativa

2º

•Amostra do Painel Delphi
•Profissionais de Distribuidores de Publicidade Exterior
•Accounts de Agências de Publicidade e Central de Meios
•Professores Universitários

Investigação 
Qualitativa

3ª

•Procedimentos: 
•Questionário Enviado por email: primeira volta e segunda volta
•Análise estatistica: Software SPSS
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Qualitativa 

 

Método de Delphi
Painel Delphi realizado junto de especialistas do sector

Amostra do Painel Delphi
Profissionais de Distribuidores de Publicidade Exterior
Accounts de Agências de Publicidade e Central de Meios
Professores Universitários

Procedimentos: 
Questionário Enviado por email: primeira volta e segunda volta
Análise estatistica: Software SPSS
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Accounts de Agências de Publicidade e Central de Meios

Questionário Enviado por email: primeira volta e segunda volta



 

 

5.2. Hipóteses 

 

No seguimento dos objectivos acima ex

A Publicidade Exterior é um sector com elevado investimento, é o terceiro logo depois da 

televisão e da imprensa, com maturidade mas não tem estrutura. 

 

 

 

 

A justificação das hipóteses será efectuada de

Relativamente à hipótese um

Publicidade Exterior estava de acordo com a Publicidade em geral, mas não de acordo com 

a actividade empresarial que é.

apesar de não estar definida até ao momento.

 

A justificação da hipótese dois, está relacionada com o 

terceiro logo depois da televisão e da imprensa, com maturidade mas não tem estrutura

Hipótese 1

Hipótese 2

Hipótese  3
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No seguimento dos objectivos acima expostos, avançamos com as seguintes hipóteses: 

A Publicidade Exterior é um sector com elevado investimento, é o terceiro logo depois da 

televisão e da imprensa, com maturidade mas não tem estrutura.  

A justificação das hipóteses será efectuada de seguida. 

Relativamente à hipótese um, poderemos considerar que até ao momento a definição de 

Publicidade Exterior estava de acordo com a Publicidade em geral, mas não de acordo com 

a actividade empresarial que é. Consideramos que é possível uma definição 

apesar de não estar definida até ao momento. 

A justificação da hipótese dois, está relacionada com o elevado investimento

terceiro logo depois da televisão e da imprensa, com maturidade mas não tem estrutura

• Existe uma definição comum de publicidade 
Exterior enquanto actividade especifica no 
contexto dos meios publicitáros.

• A Publicidade Exterior apresenta maturidade 
por ser um sector de mercado no auge. 

• Não há coerência no que diz respeito às linhas 
de desenvolvimento da Publicidade Exterior 

num futuro próximo.
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postos, avançamos com as seguintes hipóteses:  

A Publicidade Exterior é um sector com elevado investimento, é o terceiro logo depois da 

 

 

 

té ao momento a definição de 

Publicidade Exterior estava de acordo com a Publicidade em geral, mas não de acordo com 

Consideramos que é possível uma definição unânime 

elevado investimento do sector, é o 

terceiro logo depois da televisão e da imprensa, com maturidade mas não tem estrutura 

Existe uma definição comum de publicidade 
Exterior enquanto actividade especifica no 

A Publicidade Exterior apresenta maturidade 

Não há coerência no que diz respeito às linhas 
de desenvolvimento da Publicidade Exterior 
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 claramente definida. Considera-se que dado o seu desenvolvimento ao longo do tempo a 

Publicidade Exterior apresenta uma estrutura subjacente que é possível esclarecer. 

 

O seu desenvolvimento é confirmado por um percurso histórico desenvolvido no capitulo 

um; por um crescimento gradual no seu investimento publicitário e pelo seu papel 

dinâmico na relação com as agências de publicidade de acordo com o que está apresentado 

no capitulo dois; pelo desenvolvimento dos seus suportes que estão perfeitamente 

enquadrados na paisagem urbana e que permitem criatividade aliada à inovação, como 

refere o capítulo três. 

 

A terceira hipótese surge no seguimento de toda a informação recolhida no marco teórico 

em que pela revisão da literatura e pelo resultado obtido junto das fontes primárias, parece 

não existir coerência para as linhas de desenvolvimento da Publicidade Exterior num 

futuro próximo.  

 

Para refutar ou aceitar as hipóteses, a investigação foi efectuada da seguinte forma: 

Após a recolha de informação no marco teórico, não foi possível encontrar uma definição 

clara do conceito de Publicidade Exterior, e por isso o trabalho foi direccionado para a 

aplicação da técnica Delphi. O questionário Delphi foi aplicado às empresas distribuidoras 

de Publicidade Exterior em conjunto com a Associação Portuguesa das Empresas de 

Publicidade Exterior34. Este é um mercado caracterizado por pequenas e médias empresas 

de onde se destacam duas multinacionais.  

Foram consultados também profissionais de agências de publicidade e centrais de compra 

de espaço - os que elaboram e sugerem os planos de meios aos anunciantes e justificam a 

presença da Publicidade Exterior e ainda os Docentes Universitários que leccionam a área 

de Publicidade (1º e 2º ciclos) em diversos Estabelecimentos de Ensino Superior 

Portugueses, uma vez que as Universidades formam os futuros profissionais do sector da 

Publicidade em Portugal. 

                                                 
34 Associação Portuguesa das Empresas de publicidade Exterior, consultado pela última vez, a 30 de Agosto de 

20011 http://www.apepe.org/estatutos.htm. 
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5.3. Estudo exploratório 1 - investigação junto dos distribuidores de 

Publicidade Exterior para encontrar uma definição de Publicidade 

Exterior 

 

Após a exposição da informação sobre as origens da Publicidade Exterior e o seu percurso 

até aos nossos dias, e após uma apresentação do mercado deste sector na actualidade, faz 

sentido tentar encontrar uma definição de Publicidade Exterior globalmente aceite, dado 

que apesar dos diversos estudos sobre a sua eficácia, ainda não foi possível encontrar uma 

definição de Publicidade Exterior consensual entre os profissionais que habitualmente 

estão ligados a este meio. 

 

5.3.1. Estudo exploratório – investigação junto de fontes primárias 

 

Este estudo exploratório foi desenvolvido através da realização de entrevistas, revisão 

bibliográfica, recolha de informação junto de publicações especializadas e profissionais do 

sector da publicidade, marketing e comunicação. 

 

Considerou-se necessário a aplicação de um questionário junto de alunos universitários da 

área da publicidade e ainda a pesquisa de informação nos websites empresariais das 

empresas distribuidoras de Publicidade Exterior. 

 

O estudo exploratório permitiu, através da análise dos resultados das entrevistas em 

profundidade a profissionais do sector, a elaboração de uma lista de suportes de acordo 

com as nomenclaturas utilizadas pelos principais distribuidores de Publicidade Exterior no 

mercado Português. O trabalho exploratório tornou possível também perceber que não 

seria fácil encontrar uma definição de Publicidade Exterior, dado que as entrevistas, o 

questionário a alunos universitários e a bibliografia revelava confusão sobre uma possível 

definição. 
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A análise e o resultado destas pesquisas encontram-se no capitulo dois e três e por isso não 

vamos repetir nesta epigrafe esta informação, uma vez que está exposta no marco teórico. 

 

 

5.3.2. Metodologia: entrevista em profundidade 

 

Numa primeira abordagem à temática, foram realizadas entrevistas em profundidade com 

profissionais dos principais distribuidores da Publicidade Exterior em Portugal (com sede 

na capital e com grandes redes de suportes de Publicidade Exterior em todo o país), em que 

os objectivos eram: elaborar uma definição de Publicidade Exterior aceite pelos inquiridos; 

elaborar uma listagem de suportes de Publicidade Exterior, conhecer os problemas do 

sector que mais o afectam.  

 

A entrevista foi o método seleccionado nesta fase exploratória, dado que, dentro da 

metodologia qualitativa, é uma técnica utilizada para obter informação verbal de um ou 

vários entrevistados a partir de um conjunto de questões. Uma vez que este sector tem sido 

alvo de uma investigação diminuta, o melhor método é ouvir os profissionais do sector 

tendo por base um guião, mas podendo conduzir a entrevista informalmente. Para este 

trabalho de investigação foi seleccionada a entrevista aberta pelas suas características. Esta 

não está predefinida mediante um questionário fechado e aplica-se a um número reduzido 

de sujeitos, de modo que não requer uma selecção de amostra prévia de corte estatístico. 

Segundo Moya e Raigada (1998), “a entrevista aberta aplica-se de preferência a pessoas 

que pertencem ao grupo de sujeitos informados, que significa aqueles que possuem um 

conhecimento acerca do assunto investigado.” Como procedimento de obtenção e registo 

de dados, a entrevista aberta é uma técnica que procura aprofundar a informação que os 

sujeitos possam fornecer. 

 

A entrevista aberta inclui três tipos de entrevistas denominadas de: entrevista livre, em 

profundidade ou semi-estructurada. Neste caso em concreto foi elaborada e aplicada a 
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 entrevista de tipo aberta e livre devido às suas características. Moya e Raigada (1998), 

referem que “A entrevista livre constitui uma técnica exploratória, um modo de 

aproximação prévio a qualquer fenómeno ou problema. A entrevista livre é de uso comum 

quando não se dispõe de um conhecimento suficiente do objecto de estudo. 

 

Após a recolha de informação, em que se estabeleceu como estratégia de investigação a 

aplicação de um conjunto de entrevistas como fonte de obtenção de informação, procedeu-

se à análise de dados seguindo um enfoque horizontal, que considera todas as entrevistas 

como um todo susceptível de uma análise conjunta. Esta análise, de acordo com Barranco 

(1985), permite a elaboração de categorias compreensivas entre as quais seleccionámos as 

fontes de conteúdo, uma vez que as ideias e os temas surgidos no decorrer da entrevista 

tornaram possível uma listagem de suportes.  

 

As entrevistas realizadas presencialmente, via telefone ou via e-mail, tornaram possível a 

recolha de informação das empresas – nomeadamente CD-Rom e materiais gráficos como 

brochuras institucionais e folhetos, informação sobre as redes nacionais ou citadinas. 

Paralelamente foram consultadas outras fontes como publicações especializadas35 para 

obter dados de investimento do sector e em simultâneo foram pesquisadas notícias 

publicadas nos Órgãos de Comunicação Social, nomeadamente os especializados para 

conhecer o sector. 

 

As entrevistas foram realizadas junto de peritos de operadores de Publicidade Exterior. 

Foram seleccionadas as duas multinacionais a operar no mercado nacional: JC Decaux e 

Cemusa, um operador especializado em Publicidade em transportes a Media Capital 

Outdoor (que mudou de nome e agora chama-se MOP), uma empresa ligada ao Grande 

formato – Extralarge e outra ligada aos New Media - Grupo R. Bensimon Network.  

                                                 
35 Anuário Meios & Publicidade (2006), Publicidade & Comunicação, Workmedia, Lisboa – Portugal. 

Obercom, (2005-2006), Anuário da Comunicação, Lisboa – Portugal. 

Briefing, (2006), Dossier da Publicidade Exterior, Lisboa – Portugal 

Marktest – Empresa de estudos de Mercado e de análise de investimento publicitário. 
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Quadro 20 - Entrevistas realizadas a peritos do sector. 

 

Entrevistas realizadas aos operadores de Publicidade Exterior em Portugal 

JC Decaux Alexandra Fialho Direcção de Marketing 

JC Decaux Teresa Madeira Comercial 

CEMUSA Joana Horta e Costa Directora de Serviços a Anunciantes 

MOP Joana Leite Responsável de Comunicação. 

Grupo R. Bensimon 

Network 

Sónia Pereira Direcção de Comunicação e 

Imagem. 

EXTRALARGE Rita Marques Directora Comercial. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Devido à frequente mobilidade profissional, ressalve-se a possibilidade de alguns destes 

profissionais já não se encontrarem nas mesmas empresas neste momento. 

 

 

5.3.3. Resultados do estudo exploratório realizado junto dos distribuidores de 

Publicidade Exterior 

 

Desta primeira investigação sobre a Publicidade Exterior em Portugal, apresentamos as 

conclusões encontradas. (Quadro...) 
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Quadro 21 - Resumo das conclusões do estudo exploratório. 

Tema Estudado Conclusões 

Definição de PE Não foi possível encontrar uma definição completa e coerente, 
talvez porque o método aplicado não permitia calcular o consenso. 

Lista de Suportes 

Exteriores 

Foi elaborada uma lista de suportes Exteriores bem como organizá-
los de acordo com a sua localização – na rua ou indoor e de acordo 
com as seguintes categorias: Outdoor; Mobiliário Urbano; 
Transportes Públicos; Aeroportos; Publicidade aérea; Redes de 
Multibancos; Grande Formato; Centros Comerciais; Publicidade no 
WC; Campus Universitários; Suportes Inovadores, tal como o 
exposto no marco teórico. 

Problemas do 

Sector 

Inexistência de critérios de medição de audiências, o que é 
importante para apresentar aos anunciantes vantagens objectivas do 
seu investimento no meio Outdoor.  

Baixo nível de profissionalismo. 

Licenciamento Camarário - O processo de autorização por parte das 
Câmaras Municipais de Portugal sobre locais a colocar Publicidade 
Exterior é moroso e tem custos elevados que se reflectem no 
investimento global que os anunciantes fazem no meio Outdoor. 

Falta de associativismo entre as empresas do sector. O mercado está 
dividido entre multinacionais que detêm redes de suportes nas 
grandes cidades e nos maiores centros urbanos do país e do outro 
lado estão as pequenas empresas de publicidade que operam nas 
cidades mais pequenas. As pequenas e médias empresas que actuam 
a nível regional desempenham um importante papel fomentando o 
aumento de redes de suportes nas cidades mais pequenas mas muitas 
vezes com interesses turísticos. Estes pequenos distribuidores de 
Publicidade Exterior contribuem para uma oferta que começa a 
tornar-se importante pelo seu posicionamento geográfico e pelo tipo 
de público que pode alcançar.  

 

Fonte: elaboração própria. 
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 A lista de suportes elaborada encontra-se devidamente apresentada e desenvolvida no 

capítulo três do marco teórico. 

 

 

5.4. Estudo exploratório 2 – investigação com estudantes de 

publicidade do ensino superior 

 

Dado que, o estudo exploratório junto dos profissionais do sector revelou indefinição sobre 

a Publicidade Exterior e uma vez que um dos problemas abordados foi a falta de 

profissionalismo do sector, tornou-se pertinente tentar saber como os futuros profissionais 

e actuais estudantes do ensino superior vêem o meio Outdoor.  

 

Para alcançar este objectivo foi aplicado um pequeno questionário a um grupo de alunos de 

cursos de primeiro ciclo de comunicação, marketing e publicidade – os que estudam a 

publicidade e em simultâneo os futuros profissionais do sector. Este questionário, um 

complemento ao estudo exploratório, pretende dar uma breve visão de como este grupo vê 

este meio publicitário. 

 

O questionário foi aplicado a alunos de diversas instituições de ensino superior com cursos 

do primeiro ciclo onde a publicidade é uma vertente desenvolvida no curso, com o 

objectivo de perceber o que é a Publicidade Exterior para este grupo de alunos que, 

actualmente, são em simultâneo grandes consumidores de marcas e futuros profissionais no 

sector.  

 

A amostra inclui alunos do IADE, uma instituição de ensino superior que se tem vindo a 

destacar com prémios na área da publicidade e do design, do Instituto Superior das Novas 

Profissões (INP), a instituição mais antiga em Portugal a ensinar o curso de Relações 

Públicas e Publicidade, O Instituto Superior de Gestão (ISG), uma instituição de renome, 

onde foi aplicado o questionário a alunos do curso de Marketing, o grupo de alunos inicial 

registou duzentos e sessenta alunos.  
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No total, foram contabilizadas as respostas de 85 alunos do ensino superior das áreas de 

marketing, comunicação e publicidade, de cursos de primeiro ciclo. O período em que o 

questionário foi aplicado coincidiu com momentos de avaliação em que os alunos faltam 

mais às aulas. 

 

O questionário inclui as seguintes questões de resposta fechada (ver questionário em 

anexo): 

 

1 – Sabe que a Publicidade Exterior – o Outdoor - ocupa o terceiro lugar no investimento 

publicitário em Portugal, depois da televisão e da imprensa? 

 

Dado que são estudantes universitários e futuros profissionais, faz sentido perceber se têm 

noção de que a Publicidade Exterior é um meio onde os anunciantes investem valores 

elevados o suficiente para colocarem o meio Outdoor em terceiro lugar.  

. 

2 – Para si o que é Publicidade Exterior? 

 

Esta questão apresentava três definições de Publicidade Exterior onde incluía o Grafitti. É 

importante perceber se estes alunos rapidamente distinguem Publicidade de uma forma de 

expressão. 

 

3 - Os suportes de publicidade Exterior desenvolvem-se a partir do cartaz, a primeira forma 

de publicidade que se conhece. Da lista abaixo, quais são os que considera suportes de 

Publicidade Exterior? 

 

Esta questão apresentava uma lista de suportes. Os alunos teriam de selecionar os que 

consideravam correctos. É importante perceber se têm noção de que o meio Outdoor 

engloba diversos tipos de suportes.  
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4 – Quais as marcas de que se recorda terem realizado uma campanha de Publicidade 

Exterior recentemente? 

 

Esta questão apresentava uma lista de marcas, a maioria marcas preferidas pelo público 

mais jovem. Algumas fazem parte da lista dos principais anunciantes de Publicidade 

Exterior.  

 

 

5.4.1. Análise dos resultados do questionário aplicado a alunos do ensino 

superior  

 

A análise dos resultados permite concluir que:  

 

Dos alunos do ensino superior de cursos de Marketing e Publicidade de Lisboa que 

responderam ao questionário, a maioria é do sexo feminino – 67% enquanto que 33% 

representa o sexo masculino, com idades compreendidas entre os dezassete anos e os trinta 

e nove anos, uma vez que também foi solicitado às turmas do ensino nocturno para 

responderem a este questionário.  

 

1 - Relativamente a questão número um, que interroga sobre o facto da Publicidade 

Exterior ocupar o terceiro lugar no investimento publicitário em Portugal, depois da 

televisão e da imprensa, a maioria respondeu não saber tendo registado 52% e 48% 

afirmou conhecer a posição em terceiro lugar da Publicidade Exterior no ranking do 

investimento. 

 

2 - Neste grupo de alunos foi colocada a questão número dois: “Para si o que é Publicidade 

Exterior?” 
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 O questionário apresentava três possibilidades de resposta (com escala de likert de um a 

cinco) (Ver anexo…). 

 

2.1. Considera Publicidade Exterior a publicidade que está fora de casa? 

 

Questão 2.1. 

 

 

Figura 22 – Publicidade Exterior é a que está fora de casa dos consumidores (out-of-

home).  

 

Esta figura ilustra que trinta e nove porcentos das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, quinze por cento concordam e trinta e dois por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que a Publicidade Exterior é a Publicidade que está fora de 

casa dos consumidores (out-of-home). 

 

No total, oitenta e seis por cento dos estudantes concordam com esta possibilidade de 

definição de Publicidade Exterior.  
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2.2. Considera Publicidade Exterior a publicidade que está dentro e fora dos espaços 

públicos? 

 

Questão 2.2. 

 

 

Figura 23 – Publicidade Exterior é a publicidade que está dentro e fora dos espaços 

públicos. 

 

Esta figura ilustra que quarenta e quatro por cento das respostas dos estudantes de 

publicidade concordam com reservas, dezanove por cento concordam e trinta e cinco por 

cento concordam totalmente com a afirmação de que a Publicidade Exterior é a 

publicidade que está dentro e fora dos espaços públicos (no interior e exterior dos centros 

comerciais, transportes públicos e Campus Universitários). 

 

No total, noventa e oito por cento dos estudantes concordam com esta possibilidade de 

definição de Publicidade Exterior.  
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2.3. Considera Publicidade Exterior grafites na rua, marketing de guerrilha e acções de 

rua? 

 

Questão 2.3. 

 

Figura 24 – Publicidade Exterior é também grafites na rua, marketing de guerrilha e acções 

de rua. 

 

Esta figura ilustra que trinta e cinco por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, vinte por cento concordam e vinte e três por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que a Publicidade Exterior é também grafites na rua, 

marketing de guerrilha e acções de rua. 

 

No total, setenta e oito por cento dos estudantes concordam com esta possibilidade de 

definição de Publicidade Exterior. No entanto, a percentagem dos estudantes que não 

concordam com o facto de grafites, marketing de guerrilha e acções de rua é maior do que 

nas questões anterior tendo registado uma percentagem de vinte e dois por cento.   

O elevado número de respostas positivas a todas as questões sobre o que é a Publicidade 

Exterior, sugere que os estudantes ficam um pouco confusos demonstrando indefinição 

sobre o próprio meio. Parece que Publicidade Exterior é tudo o que se passa na rua, e 

actualmente os jovens assistem a um número cada vez maior de acções de marketing 
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 realizadas rua e cada vez mais criativas e apelativas especialmente a este público mais 

jovem. 

 

3 - A questão número três solicita aos alunos para seleccionarem de uma lista os suportes 

de Publicidade Exterior que conhecem.  

 

As opções são as seguintes: Master 3x2, Sénior 4x3; Mobiliário Urbano; Mastros 

bandeiras, Aeroportos; Transportes públicos; Flash no interior do metro; Painéis (8x3); 

Grandes formatos, WC em locais públicos; grafites; contentores de reciclagem de pilhas; 

street marketing. 

 

Questão 3.1. 

 

 

Figura 25 – Suporte de Publicidade Exterior – Master? 

 

Esta figura ilustra que trinta e nove por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, trinta e quatro por cento concordam e quinze por cento 

concordam totalmente com a afirmação de que o Master com a dimensão de três metros 

por dois metros é um suporte de Publicidade Exterior. 
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 No total, oitenta e oito por cento dos estudantes concordam que o Master de 3x2m é um 

suporte de Publicidade Exterior. Este primeiro suporte da lista não apresentou dúvidas aos 

estudantes. 

 

Questão 3.2. 

 

Figura 26 – Suporte de Publicidade Exterior – Sénior? 

 

Esta figura ilustra que quarenta por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, vinte e dois por cento concordam e trinta por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que o Senior com a dimensão de quatro metros por três 

metros é um suporte de Publicidade Exterior. 

  

No total, noventa e dois por cento dos estudantes concordam que o Sénior de 4x2m é um 

suporte de Publicidade Exterior. Este segundo suporte da lista não apresentou dúvidas aos 

estudantes. 
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Questão 3.3. 

 

 

Figura 27 – Suporte de Publicidade Exterior – Mobiliário Urbano? 

 

Esta figura ilustra que vinte e sete por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, vinte e quatro por cento concordam e quarenta e quatro por cento 

concordam totalmente com a afirmação de que o Mobiliário Urbano é suporte de 

Publicidade Exterior. 

 

Neste trabalho de investigação e de acordo com a realidade portuguesa entende-se por 

Mobiliário Urbano um conjunto de suportes de publicidade colocados na cidade mas que 

têm outras funções para além daquela de expor publicidade, como por exemplo Mupis de 

2x2metros e 8x3 metros, abrigos de autocarro, quiosques, colunas, sinalização vertical, 

relógios, termómetros são suportes de Publicidade Exterior. 

 

No total, noventa e cinco por cento dos estudantes concordam que Mobiliário Urbano é 

suporte de Publicidade Exterior.  
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Questão 3.4 

 

 

 

Figura 28 – Suporte de Publicidade Exterior – Mastros Bandeiras? 

 

Esta figura ilustra que vinte e sete por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, vinte e quatro por cento concordam e dez por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que Mastros bandeiras são suportes de Publicidade 

Exterior. 

 

No total, sessenta e um por cento dos estudantes concordam que Mastro bandeira é suporte 

de Publicidade Exterior.  

 

No entanto as respostas de não concordo que registaram dezassete por cento e não 

concordam em absoluto com vinte e dois por cento, o que perfaz um total de trinta e nove 

por cento demonstram um grupo maior de alunos que não concorda com este suporte de 

Publicidade Exterior. 
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 Questão 3.5. 

 

 

 

Figura 29 – Suporte de Publicidade Exterior – Aeroporto? 

 

Esta figura ilustra que trinta e cinco por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, vinte e três por cento concordam e doze por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que Aeroporto é suporte de Publicidade Exterior. 

 

No total, setenta por cento dos estudantes concordam que Aeroporto é suporte de 

Publicidade Exterior.  

 

No entanto as respostas de não concordo que registaram dezasseis por cento e não 

concordam em absoluto com catorze por cento, o que perfaz um total de trinta por cento 

demonstram um grupo de alunos que diz não concordar com aeroporto como suporte de 

Publicidade Exterior. 
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Questão 3.6. 

 

 

Figura 30 – Suporte de Publicidade Exterior – Transportes Públicos? 

 

Esta figura ilustra que vinte e oito por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, vinte e nove por cento concordam e trinta e sete por cento 

concordam totalmente com a afirmação de que Transportes públicos são suportes de 

Publicidade Exterior. 

 

No total, noventa e quatro por cento dos estudantes concordam que transportes públicos 

são suportes de Publicidade Exterior, uma elevada maioria que não dá margem para 

dúvidas. 

 

Neste trabalho de investigação, os suportes de Publicidade Exterior denominados 

transportes públicos englobam os próprios veículos como o metro, autocarro e comboio 

bem como os espaços envolventes onde se pode entrar nestes transportes: estação de metro 

ou “espaço metro” como dizem os operadores; a paragem de autocarro, considerada 

anteriormente mobiliário urbano e por fim a estação de comboio. 
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Questão 3.7. 

 

Figura 31 – Suporte de Publicidade Exterior – Flash no interior do metro? 

 

Esta figura ilustra que vinte e nove por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, quarenta e cinco por cento concordam e dezassete por cento 

concordam totalmente com a afirmação de que Flash no interior do metro é suporte de 

Publicidade Exterior. 

 

No total, noventa e um por cento dos estudantes concordam que Flash no interior do metro 

é suporte de Publicidade Exterior, uma elevada maioria que não dá margem para dúvidas. 

 

Neste trabalho de investigação, entende-se por suporte de Publicidade Exterior 

denominado Flash no interior do Metro os pequenos posters que são colocados no teto da 

carruagem e surgem por cima da cabeça dos utilizadores deste meio de transporte. Contém 

mensagens com humor e muitas vezes direccionadas aos mais jovens.  

 

Estas imagens fazem parte de campanhas de publicidade multimeios das marcas. Apesar de 

popular, muitos consumidores não sabem o seu nome real. O resultado percentual das 

respostas dos alunos demonstra que reconhecem o suporte que de facto lhes é dirigido 

muitas vezes.  
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Questão 3.8. 

 

 

 

Figura 32 – Suporte de Publicidade Exterior – Painéis 8x3? 

 

Esta figura ilustra que vinte e sete por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, quarenta e três por cento concordam e trinta por cento 

concordam totalmente com a afirmação de que Painéis 8x3metros são suportes de 

Publicidade Exterior. 

 

No total, cem por cento dos estudantes concordam que Painéis 8x3 são suportes de 

Publicidade Exterior. Nesta questão todos os alunos concordam com este suporte de 

Publicidade Exterior. 

 

No âmbito deste trabalho de investigação, Painéis 8x3 são suportes de elevadas dimensões: 

oito metros por três metros. Encontram-se com muita frequência nas localidades junto à 

auto-estrada. 
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Questão3.9. 

 

 

Figura 33 – Suporte de Publicidade Exterior – Grandes Formatos? 

 

Esta figura ilustra que trinta e nove por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, trinta e dois por cento concordam e vinte e nove por cento 

concordam totalmente com a afirmação de que grandes formatos são suportes de 

Publicidade Exterior. 

 

No total, cem por cento dos estudantes concordam que grandes formatos são suportes de 

Publicidade Exterior. Dada a sua visibilidade e a criatividade dos anúncios colocados 

nestes espaços, este suporte não apresenta dúvidas junto dos estudantes de comunicação e 

publicidade do ensino superior. 

 

Grandes formatos são lonas ou telas colocadas a cobrir as fachadas dos edifícios com o 

objectivo de aproveitar o espaço de elevadas dimensões, sempre superiores aos Painéis de 

oito metros por três metros, para comunicar a mensagem de uma marca. Às vezes estes 

grandes formatos têm uma imagem que foi concebida à medida só para esta localização. 

As lonas ou telas também se encontram com alguma frequência em locais onde estão a ser 

realizadas obras com o objectivo de encobrir uma zona de trabalho.  
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Questão 3.10. 

 

 

 

Figura 34 – Suporte de Publicidade Exterior – WC em Espaços públicos? 

 

Esta figura ilustra que trinta e seis por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, vinte e seis por cento concordam e vinte por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que WC em espaços Públicos são suportes de Publicidade 

Exterior. Só dezoito por cento dos alunos que responderam ao questionário não concordam 

com este suporte de Publicidade Exterior. 

 

Neste trabalho de investigação entende-se como Publicidade Exterior “WC nos espaços 

públicos” o cartaz publicitário colocado no interior das casas de banho (muitas vezes no 

lado de dentro da porta do WC) localizadas nos espaços públicos como por exemplo nos 

centros comerciais ou nos estabelecimentos de ensino superior e noutros locais. 
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Questão 3.11. 

 

 

 

Figura 35 – Suporte de Publicidade Exterior – Multibancos? 

 

Esta figura ilustra que trinta e oito por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, dezoito por cento concordam e nove por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que Multibanco é suporte de Publicidade Exterior.  

 

No total, sessenta e cinco por cento dos alunos que responderam ao questionário 

concordam com a afirmação de que multibanco é suporte de Publicidade Exterior.  

 

No entanto trinta e cinco por cento afirmam não concordar com este suporte. A 

percentagem mais elevada de respostas distribuídas entre não concordo e não concordo em 

absoluto, sugere um grupo de estudantes não está preparado para ver no multibanco 

também um suporte de publicidade. 
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Questão 3.12.  

 

 

 

Figura 36 – Suporte de Publicidade Exterior – Grafites? 

 

Esta figura ilustra que trinta e um por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, doze por cento concordam e sete por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que Grafite é suporte de Publicidade Exterior. No total 

cinquenta por cento concordam com Grafite ser suporte de Publicidade Exterior. 

 

No entanto, cinquenta por cento afirmam não concordar com este suporte. Neste caso o 

grupo que respondeu ao questionário está dividido: metade considera grafite como suporte 

de Publicidade Exterior e a outra metade não considera.  

 

Talvez o facto de o grafite estar colocado na rua tenha contribuído para estes cinquenta por 

cento de respostas que concordam com que este seja um suporte do meio outdoor.  
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Questão 3.13 

 

 

Figura 37 – Suporte de Publicidade Exterior – Contentores de reciclagem de pilhas? 

 

Esta figura ilustra que vinte e quatro por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, doze por cento concordam e quinze por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que Contentores de reciclagem de pilhas são suportes de 

Publicidade Exterior. No total cinquenta e um por cento concordam com Contentores de 

reciclagem de pilhas serem suportes de Publicidade Exterior. 

 

No entanto, quarenta e nove por cento afirmam não concordar com este suporte. Este 

suporte apresenta uma maioria de respostas positivas por um por cento e na realidade, em 

Portugal, não é comum vermos o contentor de reciclagem de pilhas como suporte de 

Publicidade Exterior dado que, regra gera, são contentores que pertencem às instituições 

que se ocupam da recolha e do circuito de reciclagem do lixo.  
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Questão 3.14. 

 

 

 

Figura 38 – Suporte de Publicidade Exterior – Street marketing? 

 

Esta figura ilustra que trinta e cinco por cento das respostas dos estudantes de publicidade 

concordam com reservas, dezoito por cento concordam e quinze por cento concordam 

totalmente com a afirmação de que Street marketing é suporte de Publicidade Exterior.  

 

No total sessenta e oito por cento concordam com este suporte de Publicidade Exterior. Só, 

trinta e dois por cento afirmam não concordar com este suporte.  

 

Mas na realidade, os estudantes sabem que street marketing são acções desenvolvidas pelo 

marketing das marcas com o objectivo de comunicar com os públicos estratégicos.  
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4. Relativamente à questão quatro, foi solicitado aos alunos seleccionarem as marcas com 

campanhas de Publicidade Exterior recentes. Após a análise quantitativa dos dados os 

resultados são visíveis no gráfico seguinte:  

 

Questão 3.14. 

 

Figura 39 - Marcas mais recordadas de uma campanha de Publicidade Exterior recente. 
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 Cruzámos os dados recolhidos através do questionário aplicado aos alunos do ensino 

superior com o top 20 anunciantes referidos pela Marktest em Novembro de 2011. 

 

Quadro 22 - Marcas mais recordadas pelos alunos. 

 

10 primeiros anunciantes do top 20 da 

Marktest 

10 primeiras marcas recordadas pelos 

estudantes de publicidade 

Vodafone Portugal - Comunicações 

Pessoais SA 

Modelo Continente 

Optimus Telecomunicações SA TMN 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Optimus telecomunicações 

TMN Zon Multimedia 

Tempus Internacional LDA IKEA 

Portugal Telecom MacDonalds 

Unicer – Bebidas de Portugal SA Vodafone 

Sumol+Compal Unicer - Superbock 

Zon Multimedia Coca-cola 

Zon Lusomundo Sagres 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

As marcas recordadas pelos alunos correspondem com cinco dos maiores anunciantes em 

Publicidade Exterior em 2011. As outras marcas mais recordadas pelos alunos do ensino 

superior são também investidores constantes em Publicidade Exterior, mas provavelmente 

com valores inferiores e por isso não aprecem no ranking oficial dos maiores investidores 

publicado no anuário da comunicação da Obercom. 
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5.4.2. Resultados do questionário aplicado aos alunos do ensino superior  

 

As respostas dos estudantes universitários às três primeiras questões do questionário, 

permitem sugerir que globalmente os estudantes têm dúvidas e demonstram conhecimentos 

pouco seguros sobre a Publicidade Exterior.  

 

A maioria não sabe que a Publicidade Exterior ocupa o terceiro lugar no investimento 

publicitário. 

 

A maioria dos estudantes escolhem as opções correctas para definir Publicidade Exterior (é 

a publicidade que está fora de casa dos consumidores e a que se encontra dentro e fora dos 

espaços públicos), mas também escolhem grafites e street marketing como fazendo parte 

da Publicidade Exterior.  

 

Relativamente aos suportes do meio Outdoor, a maioria das respostas parece afirmar o 

correcto mas ainda existem algumas dúvidas no que diz respeito aos grafites e street 

marketing.  

 

Relativamente à recordação das marcas: o primeiro e terceiro lugar dos anunciantes que 

investiram mais em publicidade em Portugal em Novembro de 2011, coincide com as 

marcas mais recordadas seleccionadas pelos estudantes, o que sugere que as mensagens 

estavam bem concebidas e chegaram a este grupo de jovens consumidores.  

 

Na lista escolhida pelos alunos, é possível ainda perceber que as primeiras dez são quase 

exclusivamente marcas de telecomunicações e de bebidas.  
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5.5. Estudo exploratório 3 - empresas distribuidoras de Publicidade 

Exterior 

 

Após a recolha de informação através das entrevistas, considerou-se pertinente para este 

trabalho de investigação conhecer melhor o mercado do meio outdoor a nível nacional e 

realizou-se uma pesquisa nos websites destas empresas. Este é um sector para o qual a 

imagem é importante e também porque para estas empresas um website é uma ferramenta 

que incrementa o negócio. Neste âmbito, considerou-se que as empresas que estão activas 

e a funcionar no mercado português têm um site actualizado, pois para estes é uma 

ferramenta muito importante para o desenvolvimento do negócio. 

 

 

5.5.1. Quem são as empresas de Publicidade Exterior 

 

A comunicação é uma das vertentes mais importantes de uma empresa. Actualmente é 

considerada uma aliada à gestão empresarial, uma vez que a forma como a comunicação é 

realizada com os públicos de uma empresa poderá fazer a diferença entre criar uma 

imagem positiva ou negativa. É importante ter um bom produto / serviço com uma boa 

relação preço /qualidade mas se não for comunicado é como e não existisse. A 

complexidade do mercado actual leva as empresas a adoptarem técnicas cada vez mais 

inovadoras. A Internet tornou possível a comunicação entre uma empresa e os seus 

públicos de forma mais rápida e económica.  

 

Pesquisas realizadas anteriormente pelos investigadores demonstraram a importância da 

internet e dos sites corporativos nas relações públicas (Hallahan, 2000: 223-224; Hill & 

White, 2000: 32; Kent & Taylor, 1998: 321-322, Kent et al.; 2003: 64;).  
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Abordamos os sites das empresas que distribuem Publicidade Exterior em Portugal, um 

negócio que ainda não está muito estudado, que tem uma diversidade enorme de suportes 

que devem ser comunicados e com particularidades muito próprias, isto é o anunciante não 

realiza uma campanha de outdoor numa única posição e com um único suporte. Só o 

distribuidor de Publicidade Exterior poderá aconselhar a melhor estratégia de 

comunicação. 

 

 

5.5.2. Metodologia para análise dos sites das empresas que operam na 

Publicidade Exterior 

 

A metodologia aplicada a esta pesquisa consiste na análise de conteúdo sobre os sites das 

empresas dos operadores de Publicidade Exterior em Portugal. Os resultados englobam a 

construção da listagem das empresas analisadas: empresas com informação sobre tipo e 

número de suportes de Publicidade Exterior no website, seguindo o critério de distritos 

com maior população residente (com base no INE). 

 

 

5.5.3. A comunicação da empresa e a internet 

 

A comunicação é de facto um dos activos intangíveis mais importantes actualmente para 

uma empresa independentemente da sua dimensão. Actualmente, a internet é uma 

plataforma para comunicar com uma elevada potencialidade.  

 

Nesta pesquisa, e face ao objecto de estudo, empresa de pequena e média dimensão que 

disponibilizam no mercado um produto / serviço muito específico no grande mercado 

publicitário, a análise dos sites era analisada na perspectiva de comunicar um negócio com 

características únicas para os seus clientes.  
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A comunicação empresarial é a forma como uma empresa se relaciona com os seus 

públicos de interesse internos e externos através dos produtos / serviços que comercializa e 

da informação que fornece sobre a própria empresa e a imagem que quer alcançar. (Carrillo 

et tal., 2005: 17). 

 

Abordar a comunicação de uma empresa com os seus públicos externos implica considerar 

a comunicação com os Órgãos de Comunicação Social. Se o relacionamento permanente e 

de forma continuada com este público especial e amplificador da mensagem da empresa 

implica custos adicionais que poderão ser elevados para empresas de pequena dimensão, a 

Internet poderá ajudar a manter este relacionamento com custos reduzidos. 

 

Nesta fase do estudo exploratório, abordamos a Web 2.0 como uma ferramenta 

privilegiada que actualmente permite não só passar informação sobre o negócio e os 

produtos da empresa, mas, devido aos seus avanços tecnológicos, permite mostrar a 

imagem da empresa e também torna possível interacção com os públicos da empresa. Para 

além de que a possibilidade de mostrar vídeos e colocar som em determinadas áreas de 

negócios poderá fazer diferença. 

 

Em pouco tempo a internet tornou-se uma ferramenta essencial para a comunicação 

organizacional, que permite às empresas comunicarem com os seus públicos (Stuart & 

Jones, 2004: 3; Baumann, 2011: 110). Até ao momento, a técnica empregada com mais 

frequência para comunicar era a publicidade realizada nos diferentes meios. Em segundo 

lugar menciona-se a internet como uma ferramenta de comunicação e de gestão 

empresarial. (Carrillo et al. 2005: 565). Trabalhos de investigação realizados anteriormente 

demonstraram a importância da internet e dos sites corporativos nas relações públicas 

(Hallahan, 2000: 223-224; Hill & White, 2000: 32; Kent & Taylor, 1998: 321-322, Kent et 

al.; 2003: 64;), tornando mais eficaz a comunicação com os seus públicos.  
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A internet tem a vocação de revolucionar a comunicação e colocar à disposição das 

organizações um amplo leque de possibilidades para melhorar a sua imagem e comunicar 

com os seus públicos, com custos económicos reduzidos, aproveitando as possibilidades 

multimédia. Por outro lado, a relação com os meios de comunicação é fortemente 

potenciada com a utilização da internet (Sánchez et al., 2007: 273-274).  

 

A internet tem sido descrita como um mecanismo de comunicação e neste sentido é 

encarada como meio de comunicação para fins diversos que permite a interacção com uma 

diversidade de públicos (Watson, Zinkhan and Pitt, 2000: 97).  

 

Para Stuart & Jones (2004:5) a Internet pode assumir diferentes papéis na comunicação de 

uma empresa e acrescentam que o factor diferenciador mais significante é a capacidade de 

aceder à mensagem num momento que seja conveniente para o público.  

 

Quadro 23 – Papel da Internet na comunicação da empresa (adaptado de Stuart & Jones 

2004:5). 

  

Papel da Internet 

na comunicação 

 

um meio persuasivo de publicidade; 

 um meio para educar e informar os clientes 

 Uma forma de comunicar e interagir com os clientes 

 Um meio de construir e manter relações com os clientes 

 Simplesmente uma fonte de entretenimento (Belch and 

Belch 2001: 19). 

Fonte: Elaboração própria. 

Até ao momento a Internet foi apontada como um meio de comunicação entre uma 

empresa e os seus públicos. No entanto, a Web 2.0 pode ser analisada na perspectiva de 

ampliar o mercado, principalmente para as empresas de menor dimensão. 
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Para Dholakia & Kshetri (2004:311) a internet pode ser um factor critico em melhorar e 

aumentar o mercado fornecendo às pequenas médias empresas a oportunidade de 

ultrapassar as limitações da sua dimensão permitindo competir com maior eficácia ou em 

mercados maiores. 

 

Numa perspectiva de mercado, a internet, permite às empresas mais pequenas aumentar as 

oportunidades no mercado internacional (Hamill & Gregory, 1997: 2; Lituchy & Rail, 

2000: 3).  

 

Neste sentido Williams (1999: 20), reforça que a internet aumenta as oportunidades às 

PME’s, permitindo aumentar as capacidades destas em competir com outras empresas 

tanto a nível local como a nível nacional, assumindo o papel de uma ferramenta 

promocional e permitindo transacções efectuadas 24 horas por dia, sete dias por semana. 

 

A Comunicação global ou integral deve ser proactiva, mas na maioria das PME’s, a 

comunicação que se realiza é reactiva, respondendo a necessidades concretas (Carrillo et 

al., 2005:24-25). 

 

As empresas portuguesas estão em fases diferentes da utilização da internet como uma 

ferramenta que complementa a comunicação em geral e as relações com os públicos em 

particular.  

 

Pereira (2007: 303-304) refere as tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

produzem muitas eficiências na comunicação, incluindo a habilidade de comunicar mais 

rapidamente e com maior precisão para os grupos-alvo.  

 

No estudo elaborado por Pereira (2007: 315) concluiu-se que a percentagem das empresas 

que confia nas capacidades das TIC para ajudar a cumprir os objectivos de transmitir 

informação é de 28%, um valor baixo que poderá denotar uma falta de confiança. 
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5.5.4. Definição de lista de websites  

  

A amostra foi definida a partir de uma listagem de empresas de Publicidade Exterior 

publicada no Anuário de Meios 200936. A lista publicada no Anuário profissional, incluía 

65 empresas. A partir dessa listagem foi realizada uma análise prévia sobre a actividade 

destas empresas para ter a certeza de que disponibilizavam suportes de Publicidade 

Exterior no mercado nacional, em vez de outro tipo de negócio complementar e 

relacionado com este meio.  

 

A análise da situação de cada empresa foi realizada via website da empresas e via telefone, 

com o objectivo de averiguar o negócio da empresa e se de facto disponibilizavam 

localizações de Outdoor no mercado Português. Após esta investigação, a lista ficou 

reduzida a 30 empresas, dado que vinte empresas foram excluídas essencialmente por duas 

razões: Empresas que tinham encerrado actividade e empresas que de facto não eram 

distribuidores de Publicidade Exterior.  

 

Esta selecção foi cruzada com o critério do número de população residente por distrito. De 

acordo com a Informação do Instituto Nacional de Estatística os distritos que registam uma 

população residente mais elevada localizam-se no Litoral centro e norte do país e no 

Algarve. 

 

Os resultados preliminares dos Censos 2011, segundo dados do INE37, demonstram que os 

distritos com maior população residente são: Lisboa, Porto, Setúbal, Leiria, Faro, e Viseu 

por ordem decrescente. Nestes distritos foram registados maior número de empresas 

                                                 
36 Meios & Publicidade, Anuário de meios de 2009, Workmedia, Lisboa-Portugal. 
37 INE, Censos 2011, resultados preliminares, 2011, Lisboa-Portugal. População residente em: Lisboa - 2.244.984, Porto - 1.816.045, 

Setúbal - 849.942, Braga - 848.444, Aveiro - 714.351, Leiria - 470.765, Santarém - 454.456, Faro - 450.484, Coimbra - 429.714, Viseu - 

318.166. 
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 distribuidoras de Publicidade Exterior com website como também maior número de 

localizações dos diferentes tipos de suporte do Meio Exterior.  

 

Quadro 24 – Número de empresas distribuidoras de Publicidade Exterior por Distrito. 

 

Distritos com maior população 

residente / Capital de Distrito  

Empresas com redes de  

Suportes de Publicidade Exterior  

e com website 

Lisboa 13 

Porto 3 

Setúbal  5 

Leiria 2 

Faro 1 

Viseu 1 

 

Fonte: elaboração Própria. 

 

Os números apresentados referem-se unicamente a empresas que têm site com informação 

sobre a rede de suportes de Publicidade Exterior e a sua localização.  

 

As empresas registadas em cada capital de distrito apresentam a morada da sede nestes 

locais, no entanto sabemos que cidades como Porto, Leiria e Faro têm uma presença de 

suportes de outras empresas que não estão registadas nestas cidades, como por exemplo a 

JCDecaux e a Cemusa.  
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5.5.5. Análise de resultados - Os websites das empresas distribuidoras de 

Publicidade Exterior 

 

De forma a analisar os websites das empresas distribuidoras de Publicidade Exterior em 

Portugal foi criada uma grelha construída com base nos campos de informação comuns a 

todos os websites. 

 

 

Os critérios considerados essenciais para este negócio que deveriam estar facilmente 

identificados no website de cada uma destas empresas são: 

 

• Nome da empresa / logótipo  

• Contactos e localização da empresa 

• Cidade - Capital de Distrito onde está sediada a empresa 

• Tipo de suportes de Publicidade Exterior que disponibilizam aos anunciantes 

• Informação sobre os Suporte de Publicidade Exterior: tipo de suporte e localização 

 

Os websites das empresas analisadas cumpriam com estes requisitos, sendo o último, 

informação os suportes de Publicidade Exterior, que ocupa mais espaço no website deste 

grupo de empresas. 

 

A tabela XX apresenta o número de empresas agrupadas segundo os diferentes tipos de 

suportes de acordo com as categorias apresentadas na tabela yy, sendo claro que a maioria, 

dezasseis empresas, disponibilizam posições de outdoor e de Mobiliário Urbano.  

 

O grande formato ou telas, uma tendência que e tem afirmado ultimamente e que estaria 

mais desenvolvida se não fossem as restrições camarárias, ocupa o segundo lugar com 6 

empresas.  
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 Relativamente à Produção ou impressão, esta é uma vertente do negócio que acaba por 

complementar as outras e que é assumida por diversas empresas que disponibilizam 

suportes. 

 

Quadro 25 – Empresas de Publicidade Exterior agrupadas de acordo com a rede dos 

diferentes tipos de suportes. 

 

Tipo de redes disponibilizadas de acordo com grupos de suportes de 

Publicidade Exterior38 

Nº de Empresas  

  

Rede de diferentes tipos de suportes: Outdoor 4x3, 8x4 e Mupis e 

outro tipo de suporte que deriva do cartaz39 

16 

Grande formato ou Telas 6 

Redes de transportes públicos40: 

Redes de Autocarros Grande Lisboa e nacional 

Metro Grande Lisboa e Porto 

Táxis rede nacional 

Comboios rede nacional 

4 

Rede de Multibanco (nacional) 1 

Impressão e /ou Produção 10 

Suportes inovadores  2 

Fonte: elaboração própria. 

 

                                                 
38 No mercado do Meio Exterior é frequente uma empresa disponibilizar diferentes tipos de suportes, desta forma algumas empresas que 

disponibilizam o Outdoor, têm também posições de Grande Formato, e gráfica própria para imprimir os cartazes. 
39 A publicidade Exterior é considerada a primeira forma de publicidade tendo sido considerado como um dos primeiros cartazes 

modernos, o de Jules Chéret, Bal du Moulin Rouge que a partir de finais da década de sessenta, do século XlX, desenvolve e credibiliza 

com a sua própria prensa, a arte de cartezista (Mesquita 2006: 46). 

Em Portugal, nos anos 30, o cartaz moderno ainda tem dupla função de ser exposto indoor e outdoor. De forma geral apresenta um 

formato vertical de 70 x100cm ou de 80 x 120 cm. (Estrela, 2004:64). 
40 São consideradas as empresas especializadas e detentoras de redes de Publicidade Exterior em transportes e/ou nas respectivas 

estações: MOP, Publiradio, PubliTaxis e FC&F. 
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As empresas que actuam no meio Exterior raramente se dedicam só a uma vertente do 

negócio. Existem poucas que são unicamente detentoras de Mobiliário Urbano ou 

disponibilizam exclusivamente lonas ou operam só na produção e impressão.  

As empresas que têm uma dimensão maior e estão no mercado há mais de dez anos 

acabam por englobar várias vertentes do negócio.  

 

A análise de conteúdo dos websites das empresas distribuidoras de Publicidade Exterior 

mostrou que poucas empresas colocam no website informações detalhadas sobre as redes 

de suportes, tendo sido observadas nesta amostra duas empresas.  

 

A maioria, vinte e três empresas, opta por utilizar a fotografia do local onde está 

implantado o suporte com informação sobre a sua localização. Estas fotografias servem 

também como prova dos clientes que têm uma vez que a foto do suporte apresenta também 

a imagem de uma determinada campanha. Se estas fotografias comprovam a localização 

real dos suportes, não informam claramente o público sobre a forma como são 

comercializados os suportes em grupo ou individualmente, isto é, terá o anunciante de 

adquirir uma determinada rede que inclui um conjunto de posições numa cidade ou a nível 

nacional? 

 

A maioria dos sites obedece a uma estrutura simples, direccionados para a informação 

visual sobre os suportes que a empresa disponibiliza, sendo a informação sobre a história 

da empresa, missão e seus valores reduzida.  

 

A nossa análise registou quatro empresas que possuem no website uma área dedicada à 

informação para a imprensa, mostrando que a comunicação direccionada para os jornalistas 

não é ainda uma prioridade. 
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5.6. Investigação qualitativa – metodologia realizada – painel Delphi 

 

Dado que através do estudo anterior, não foi obtida uma definição consensual entre todos, 

optou-se por realizar um questionário a ser aplicado aos especialista do sector, através do 

Método Delphi, uma técnica de investigação que permite recolher informação de um grupo 

de profissionais sobre um problema complexo, obtendo se possível o consenso e 

permitindo encontrar perspectivas de futuro. 

 

Linstone e Turoff definem a técnica Delphi da seguinte forma: é um método de 

estruturação de um processo de comunicação grupal que é eficaz no momento de permitir a 

um grupo de indivíduos, como um todo, tratar de um problema complexo. Dalkey & 

Helmer (1963) referem que as características que definem e diferenciam esta de outras 

técnicas são: manter o anonimato dos participantes; feedback controlado; resposta 

estatística do grupo.  

 

Segundo Landeta (1999:), o método Delphi é um processo sistemático e interactivo 

direccionado para a obtenção das opiniões, e se possível do consenso, de um grupo de 

profissionais especializados. As influências negativas dos membros dominantes do grupo 

evitam-se devido ao anonimato dos seus participantes. O feed-back controlado pelo 

condutor do método permite a transmissão de informação livre de ruídos entre os peritos 

durante as interacções que decorrem durante o processo e, por último, a resposta estatística 

de grupo garante que todas as opiniões individuais sejam tomadas em consideração no 

resultado final do grupo. 

 

O método Delphi segue-se ao Método Vaticano, um procedimento mediante o qual os 

Cardiais pretendiam alcançar uma decisão consensual sobre temas religiosos. Buchot 

(1972) refere que a mecânica do método Vaticano implicava a utilização de uma folha com 

três colunas, em que na coluna central estava o tema do objecto em debate. As colunas da 

direita e da esquerda destinam-se respectivamente aos argumentos a favor e contra. Após a 
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 apresentação e discussão do tema, os cardiais colocavam a sua opinião na folha de forma 

anónima. O secretário, colocaria os argumentos de cada um numa folha única. Após esta 

primeira recolha de opiniões, estas eram apresentadas e discutidas até chegarem a um 

consenso. 

 

 

5.6.1. Origens do método Delphi 

 

Originalmente, o método Delphi foi concebido na América do Norte, a partir de finais dos 

anos quarenta, tendo sido desenvolvido posteriormente por investigadores durante os anos 

cinquenta e sessenta. Método Delphi foi criado como parte integrante de um movimento 

pós-guerra com vista à previsão dos possíveis efeitos do desenvolvimento tecnológico na 

regeneração económica e social.  

 

Os estudos de previsão tecnológica foram iniciados pela Empresa Douglas Aircraft, que 

em 1946 criou o projecto RAND para estudar "a vasta questão da guerra intercontinental" 

(Fowles, 1978). A base teórica e metodológica da previsão foi subsequentemente 

formulada num conjunto de artigos produzidos com base no projecto.  

 

Estes argumentavam que, na ausência de uma base de evidência estabelecida, os campos 

emergentes da investigação poderiam começar a construir essa base através da recolha e 

sintetização de estudos de especialistas em diferentes domínios (Landeta, 1999). O método 

Delphi consistiu, por isso, numa tentativa de "alinhar" as posições por vezes conflituosas 

dos especialistas numa perspectiva coerente e unificada. Um trabalho decisivo para o 

suporte científico da técnica foi levado a cabo por Kaplan em 1949. Kaplan, Skogstad e 

Girshick (1949) concluíram que a precisão dos resultados de grupo, obtidos por consenso, 

era maior do que a obtida individualmente. Após esta investigação, investigadores da Rand 

como Dalkey, Helmer; Brown; Gordon; Rescher, Cochran realizaram outros trabalhos para 

aperfeiçoarem a técnica. 
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 Quadro 26 - Resumo da evolução cronológica do Método Delphi (1ª Etapa) (adaptado de 

Landeta 1999). 

 

Datas Etapas 

 1ª Etapa - Origens 

1949 Estudo de Kaplan – superioridade da opinião do grupo sobre a individual. 

1951 Dalkey e Helmer - primeira experiência Delphi com fins militares  

1959 Helmer e Rescher – publicação do artigo “On the epistemology of inexact 

Sciences” a justificar o uso cientifíco da opinião dos peritos. 

 

Quadro 27 - Resumo da evolução cronológica do Método Delphi (2ª Etapa e seguintes) 

(adaptado de Landeta 1999). 

Datas Etapas 

 2ª Etapa - Novidade 

1963 Dalkey e Helmer – Publicação da primeira experiência Delphi 

1963 Helmer e Quade – Primeira experiência Delphi com fins não militares 

1964 Gordon e Helmer – Primeira utilização Delphi em grande escala 

 3ª Etapa - Popularidade 

Até 1970 134 artigos e documentos publicados 

1970 - 1974 355 publicações 

 4ª Etapa - Crítica  

1974 Primeira critica séria e frontal à técnica Delphi de Sackman 

1974-1979 Diferentes criticas e réplicas – (Coats, 1975; Goldschmidt, 1975; Linstone, 

1975; Armstong, 1978; Murray, 1979) 

 5ª Etapa - Continuidade 

1980 Desde os anos oitenta, aplicação contínua da técnica Delphi a campos e 

problemas concretos e melhoramento em diferentes aspectos 

metodológicos. 
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 O Método Delphi baseia-se num processo estruturado para a recolha e síntese de 

conhecimentos de um grupo de especialistas por meio de uma série de questionários, 

acompanhados de um feedback organizado de opiniões (Adler e Ziglio, 1996).  

 

Os questionários são apresentados sob a forma de um procedimento de consulta anónima e 

iterativa por meio de inquéritos (postais e/ou e-mail).  

 

A técnica é relativamente simples. Consiste numa série de questionários enviados a um 

grupo pré-seleccionado de especialistas.  

 

Estes questionários são concebidos para obter e desenvolver respostas individuais para a 

tarefa específica e para permitir aos especialistas aperfeiçoarem os seus pontos de vista à 

medida que o grupo vai progredindo no trabalho, de acordo com a tarefa atribuída.  

 

O objectivo da técnica é sobretudo usado para facilitar a formação de uma opinião de 

grupo (Helmer, 1977).  

 

Desenvolveu-se em resposta aos problemas associados com as técnicas de avaliação com 

base em opiniões de grupo mais convencionais, nomeadamente os "Grupos de Discussão" 

(Focus Groups), que podem criar problemas de enviesamento das respostas devido à 

predominância de líderes de opinião (Wissema, 1982).  

 

Pode ser usado no planeamento prospectivo para estabelecer hipóteses sobre o 

desenvolvimento de cenários e sobre as suas implicações socioeconómicas.  

 

Para a realização da análise de dados foi utilizado o software de análise estatística (SPSS) 

(Gohdes e Crecus, 2004), e foram seguidas as indicações de Landeta (1999). 
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5.7. Amostra 

 

Para a aplicação do questionário Delphi é necessário contar com uma lista de empresas 

distribuidoras de Publicidade Exterior em Portugal e para isso utilizámos os resultados da 

análise dos websites das empresas do meio outdoor dado que se trata de um trabalho de 

investigação actualizado.  

Desta forma, as empresas que operam em Portugal no sector da Publicidade Exterior em 

Portugal, que possuem uma rede de suportes de Outdoor e com website activo são as 

seguintes: 

 

1. Acaso – Publicidade e meios de publicidade 

2. Arte Franca 

3. Cemusa 

4. 3LM Publicidade 

5. City Print 

6. CS Outdoors 

7. Defi Neolux Portugal Publicidade Lda. 

8. Dreammedia 

9. Ecranvia 

10. Edicais 

11. Espacimark 

12. Espaço Exterior 

13. FC&F 

14. Fubac 

15. Grupo CL 

16. JC Decaux 

17. Leiripagina 

18. Mestres Publicidade 

19. MOP 

20. Nunus 
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 21. Onewaygroup 

22. Printdesk – publicidade e marketing 

23. Projecto 3 

24. Publimpor 

25. Publiradio 

26. Publiroda – publicidade em transportes 

27. Publitaxis 

28. PUC – publicidade urbana do centro 

29. Spectacolor 

30. Urbout 

 

A amostra inclui também accounts de agências de publicidade pois são estes que sugerem 

ao anunciante a melhor proposta de meios para cada campanha e cada situação. O grupo de 

Agências escolhido incluiu cinco agências portuguesas e três multinacionais e duas 

centrais de compras. O grupo de agências de publicidade seleccionado é reduzido dado que 

este não é prioritário para este trabalho de investigação que se centra nas empresas de 

Publicidade Exterior.  

 

Por fim, incluímos os docentes Universitários de cursos de Marketing, Comunicação e de 

Publicidade onde são leccionadas as unidades curriculares de publicidade em diversos 

estabelecimentos de ensino universitário, de cursos de 1º ciclo. No total o questionário foi 

enviado para docentes de oito instituições de ensino superior diferentes. São estes 

professores que explicam aos alunos de publicidade quais são os meios publicitários e o 

que é a Publicidade Exterior. 

 

No final da segunda volta, contabilizámos a resposta de vinte e cinco profissionais, entre 

Empresas de Publicidade Exterior (17), Agências de Publicidade e Central de Meios (6), e 

Professores Universitários (3). 
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5.8. Procedimentos 

 

O questionário foi enviado por email para os especialistas seleccionados. A mensagem de 

correio electrónico continha informação sobre o método Delphi, garantindo a 

confidencialidade dos participantes no painel.  

 

O questionário (ver questionário em anexo) inclui perguntas de respostas aberta, perguntas 

de respostas fechadas e a maioria eram perguntas com opções de resposta que obedecem a 

uma escala likert, em que: 

 

1- não concordo em absoluto 

2 - não concordo 

3 - concordo com reservas 

4 - concordo  

5 - concordo totalmente 

 

Após o prazo dado de quinze dias para recepção das respostas, foram recebidas via email 

trinta respostas. Os questionários foram analisados e foi efectuada a média das respostas.  

Na segunda volta, foram enviados aos especialistas os questionários com a informação 

sobre:  

- A sua própria resposta em cada questão 

- Em cada resposta foi indicada a média correspondente às respostas do painel de 

especialistas. (Conforme exemplo abaixo). 

Quadro 28 - Exemplo de uma questão do questionário da segunda volta. 

2 - Considera que no ano 2015, o investimento percentual em Publicidade Exterior 

tenderá a aumentar, diminuir ou manter-se-á igual? 

 1ª Fase  2ª Fase 

 Diminui Mantêm Aumenta Média  Diminui Mantêm-se Aumenta 

Evolução futura do 
investimento percentual 
no meio Outdoor. 

1 2 3 x4 5 3,8 

 

1 2 3 4 5 
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Da segunda volta foram recepcionados, via e-mail 25 questionários dos especialistas, 

dentro do prazo de quinze dias. As respostas foram analisadas a nível estatístico com o 

software SPSS.  

 

Considerámos ainda que quando não há variação da mediana entre a primeira e segunda 

volta, podemos concluir que o acordo é completo, foi possível chegar ao equilíbrio.  

 

No âmbito desta análise, seguimos o critério em que a variação relativa à mediana 41 

máxima é de 0,75, considerando assim a estabilidade alcançada. (Landeta, 1999:95). 

 

Com as perguntas do questionário Delphi procuramos conhecer a percepção dos 

profissionais do sector nos seguintes temas: A. Mercado publicitário; B. Definição de 

publicidade exterior; C. Suportes de publicidade exterior; D. Futuro da publicidade exterior 

E. Planeamento na publicidade exterior. 

  

Na 1ª pergunta procuramos saber até que ponto a percepção dos profissionais do sector em 

relação à percentagem de investimento na publicidade exterior corresponde à realidade. 

  

Na 2ª pergunta queremos saber se, num futuro próximo (2015), os profissionais do sector 

encaram a publicidade exterior numa perspectiva de evolução de investimento percentual 

ascendente ou descendente. 

  

Na 3ª pergunta queremos saber se os entrevistados prevêem, num futuro próximo (2015), 

se o número de suportes irá aumentar, manter ou diminuir; ou seja se a previsão da oferta 

se suportes de publicidade exterior irá aumentar, manter ou diminuir. 

  

                                                 
41 Mediana - valor da variável não inferior nem superior a metade dos valores observados, quando os valores 

da série foram dispostos por ordem crescente. 



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

205  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

 Nas 4ª, 5ª e 6ª perguntas queremos saber se os entrevistados consideram a publicidade 

exterior um meio complementar; no caso de resposta afirmativa qual(is) o(s) meio(s) que 

complementa e qual a previsão, num futuro próximo(2015), sobre a evolução da 

publicidade exterior como meio principal. 

  

Na 7ª pergunta procuramos uma definição consensual de Publicidade Exterior, junto dos 

especialistas do sector, pois são estes que conhecem bem o mercado e as suas 

características. 

  

Na 8ª e 9ª perguntas queremos saber quais os suportes que são considerados Publicidade 

Exterior e se os podemos agrupar. 

  

Nas perguntas 10, 11, 12, 13 e 14 procuramos saber, num futuro próximo, se os problemas 

da Publicidade Exterior afectam o setor; quais as soluções a adoptar para resolver esses 

problemas; em que medida a criatividade e a inovação podem ajudar o desenvolvimanto da 

Publicide Exterior e quais as estratégias a adoptar para aumentar o investimento 

publicitário no meio exterior. 

  

Nas últimas duas questões pretende-se saber quem exerce maior influência no planeamento 

Publicidade Exterior e se concordam que a utilização de ferramentas especificas são uma 

mais valia no planeamento da Publicidade Exterior. 
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5.9. Análise e discussão de resultados 

 

De seguida colocamos as respostas às questões do questionário Delphi aplicado a 

Empresas Distribuidoras de Publicidade Exterior, a Accounts e planeadores de Agências de 

Publicidade pois são estes que sugerem ao anunciante a Publicidade Exterior e a 

Professores Universitários de cursos de primeiro ciclo em Comunicação e Marketing que 

leccionam unidades curriculares de Publicidade. 

 

1 
À primeira questão “De acordo com a sua experiência, qual é a percentagem que a 

Publicidade Exterior ocupa no ranking do investimento (entre 5% a 15%), a média das 

respostas foi de 8,08, o que reflecte uma posição optimista no mercado, uma vez que dada 

a situação de crise económica prevê-se mudanças no investimento publicitário.  

 

A média das respostas mostra também que os profissionais da Publicidade Exterior 

conhecem o mercado, dado que este meio tem vindo a representar nos últimos a anos cerca 

de 8% no contexto global do investimento publicitário em Portugal.  

 

2 
Considera que no ano de 2015, o investimento percentual em Publicidade Exterior tenderá 

a aumentar, diminuir ou manter-se-á igual? 

 

Quadro 29 - Evolução do investimento percentual da Publicidade Exterior no Futuro. 

 1ª Volta  2ª Volta  

 Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

Evolução futura do investimento 
percentual na Publicidade  
Exterior 

3,80 (0,57) 4,00 3,80 (0,57) 4,00 
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As respostas do Painel Delphi registaram uma média de 3,8. As respostas foram registadas 

numa escala de likert 1 a 5 em que um e dois diminui, três e quatro se mantém e cinco 

aumenta.  

 

Dado que não há variação da mediana, o acordo é completo, chegou-se ao equilíbrio, o que 

significa que os profissionais ligados à Publicidade Exterior concordam que no futuro 

próximo vai aumentar o investimento percentual em Publicidade Exterior por parte dos 

anunciantes portugueses. Os profissionais estão optimistas relativamente ao valor 

percentual que o meio exterior poderá ocupar quando comparado com a televisão, rádio, 

imprensa, cinema e internet.  

 

Questão 2. 

 

Figura 40 – Evolução futura do investimento percentual na Publicidade Exterior.  

 

Esta figura ilustra que oitenta e oito por cento das respostas prevêem o aumento percentual 

do investimento na Publicidade Exterior, quando comparada com a televisão, rádio, 

imprensa, cinema e internet, por parte dos anunciantes portugueses. 

 

8%

4%

88%

Diminui 

Igual

Aumenta 



 

 

 

3 
 

Na sua opinião, até ao ano 2015, o número de suportes de Publicidade Exterior aumentará, 

diminuirá ou manter-se-á igual?

 

Quadro 30 - Evolução do número de suportes na Publicidade Exterior

 

 

Evolução do número de Suportes na 
Publicidade Exterior 

 

As respostas do Painel Delphi registaram uma média de 3,36 e uma mediana de 3,0 o que 

significa que, não havendo variação da mediana da primeira volta para a segunda, o

chegou a acordo.  

Neste caso a maioria dos peritos concorda que o número de suportes de Publicidade 

Exterior, sejam estes os outdoors, mobiliário urbano ou grande formato, se manterá num 

futuro próximo.  

 

Figura 41 – Evolução futura do número de 

16%
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Na sua opinião, até ao ano 2015, o número de suportes de Publicidade Exterior aumentará, 

á igual? 

Evolução do número de suportes na Publicidade Exterior 

1ª Volta  2ª Volta

Média (DP) Mediana Média (DP)

lução do número de Suportes na 3,36 (0,90) 3,00 3,36 (

As respostas do Painel Delphi registaram uma média de 3,36 e uma mediana de 3,0 o que 

significa que, não havendo variação da mediana da primeira volta para a segunda, o

Neste caso a maioria dos peritos concorda que o número de suportes de Publicidade 

Exterior, sejam estes os outdoors, mobiliário urbano ou grande formato, se manterá num 

Evolução futura do número de suportes de Publicidade Exterior.
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Na sua opinião, até ao ano 2015, o número de suportes de Publicidade Exterior aumentará, 

2ª Volta  

Média (DP) Mediana 

0,90) 3,00 

As respostas do Painel Delphi registaram uma média de 3,36 e uma mediana de 3,0 o que 

significa que, não havendo variação da mediana da primeira volta para a segunda, o painel 

Neste caso a maioria dos peritos concorda que o número de suportes de Publicidade 

Exterior, sejam estes os outdoors, mobiliário urbano ou grande formato, se manterá num 

 

suportes de Publicidade Exterior. 

Diminui

Igual

Aumenta

Aumenta muito
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Esta figura ilustra que cinquenta e seis por cento das respostas prevêem que o número de 

suportes de Publicidade Exterior se mantém igual. Uma leitura deste resultado poderá ser 

que a opinião generalizada junto dos peritos é a de que já existe uma elevada diversidade 

de suportes no meio exterior.  

 

 

4 
 

Considera a Publicidade Exterior um meio complementar? 

 

A esta questão todos os membros do painel responderam “sim”. O painel chegou a um 

consenso na primeira volta de que a Publicidade Exterior é um meio publicitário 

complementar a todos os outros meios publicitários: a televisão, a imprensa, a rádio, a 

internet e o cinema. 

 

 

5 
 

 

Na sua opinião qual é o meio (ou os meios) que a Publicidade Exterior complementa? 

 

Os resultados do Painel Delphi demonstram que quarenta por cento dos peritos consideram 

a Publicidade Exterior um meio complementar à televisão. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

210  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

  

Questão 5. 

 

Figura 42 – Os meios que a Publicidade Exterior complementa. 

 

Esta figura ilustra que quarenta por cento das respostas do painel referiram que a 

Publicidade Exterior é um meio complementar à televisão, seguido por trinta e dois por 

cento dos peritos que consideram que este meio complementa a televisão e a rádio. Só 

vinte por cento dos profissionais considera que a Publicidade Exterior complementa todos 

os meios.  

 

Estas opiniões permitem concluir que a Publicidade Exterior é considerada pelos 

profissionais do mercado como um meio publicitário complementar aos meios de 

comunicação de massas, dado que este pode ser utilizado em localizações especificas, 

como por exemplo junto ao ponto de venda, ajudando reforçar a comunicação do produto 

no momento em que o consumidor vai às compras.  

 

 

20%

40%

32%

4% 4%

Complementa todos os meios Televisão Televisão + Rádio Televisão + Imprensa Rádio 



 

 

 

6 
Em que medida acredita que a Publicidade Exterior vai deixar de ser u

complementar numa campanha publicitária em 2015?

 

Quadro 31 - Poderá a Publicidade Exterior deixar de ser um meio complementar?

 

 

Acredita que a Publicidade Exterior 
vai deixar de ser um me
complementar? 

 

As respostas do Painel Delphi registaram uma média de 3,2 e uma mediana de 3,0 o que 

significa que não havendo variação da mediana da primeira volta para a segunda, o painel 

chegou a acordo.  

 

Questão 6. 

Figura 42 – Poderá a Publicidade Exterior deixar de ser um meio complementar?

 

Esta figura ilustra que sessenta por cento das respostas acreditam com reservas que a 

Publicidade Exterior deixa de ser meio complementar. Os peritos acreditam que no futuro 

próximo a Publicidade Exterior poderá deixar de ser considerada um meio complementar 

20%

12%
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Em que medida acredita que a Publicidade Exterior vai deixar de ser u

complementar numa campanha publicitária em 2015? 

Poderá a Publicidade Exterior deixar de ser um meio complementar?

1ª Volta  2ª Volta

Média (DP) Mediana Média (DP)

Acredita que a Publicidade Exterior 
vai deixar de ser um meio 

3,2 (0,76) 3,00 3,2 (0

As respostas do Painel Delphi registaram uma média de 3,2 e uma mediana de 3,0 o que 

significa que não havendo variação da mediana da primeira volta para a segunda, o painel 

Poderá a Publicidade Exterior deixar de ser um meio complementar?

Esta figura ilustra que sessenta por cento das respostas acreditam com reservas que a 

Publicidade Exterior deixa de ser meio complementar. Os peritos acreditam que no futuro 

óximo a Publicidade Exterior poderá deixar de ser considerada um meio complementar 
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Em que medida acredita que a Publicidade Exterior vai deixar de ser um meio 

Poderá a Publicidade Exterior deixar de ser um meio complementar? 

2ª Volta  

Média (DP) Mediana 

,76) 3,00 

As respostas do Painel Delphi registaram uma média de 3,2 e uma mediana de 3,0 o que 

significa que não havendo variação da mediana da primeira volta para a segunda, o painel 

 

Poderá a Publicidade Exterior deixar de ser um meio complementar? 

Esta figura ilustra que sessenta por cento das respostas acreditam com reservas que a 

Publicidade Exterior deixa de ser meio complementar. Os peritos acreditam que no futuro 

óximo a Publicidade Exterior poderá deixar de ser considerada um meio complementar 

Não acredito em absoluto

Não acredito

Acredito com reservas

Acredito

Acredito totalmente



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

212  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

 pelos principais players do mercado, sendo possível que comece a ser entendida como o 

meio central numa campanha publicitária. 

 

 

7 
 

A questão número sete questiona sobre a definição de Publicidade Exterior. Nesta questão 

foram colocadas três hipóteses de definição para a Publicidade Exterior, e os especialistas 

responderam de acordo com uma escala de likert em que: 

1 

(Não concordo 

em absoluto) 

2 

(Não concordo) 

3 

(Concordo com 

reservas) 

4 

(Concordo) 

5 

(Concordo 

totalmente) 

 

Por favor indique em que medida concorda com a(s) definição(ões) apresentadas. 

 

Quadro 31 - Definições de Publicidade Exterior 

 1ª Volta  2ª Volta  

Considera Publicidade Exterior a 
publicidade que está: 

Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

Publicidade que está na rua; fora de 
casa dos consumidores (Out-of-
Home) 

3,88 (1,39) 4,00 3,96 (1,27) 4,00 

Dentro e fora dos espaços Públicos  
(No Interior e Exterior dos Centros 
Comerciais, WC Públicas, 
Transportes Públicos, Campus 
Universitário...) 

3,96 (1,27) 4,00 3,96 (1,27) 4,00 

Grafitis na rua, Marketing de 

Guerrilha, Acções de rua. 

1,28 (0,89) 1,00 1,28 (0,89) 1,00 
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 Ao analisar os resultados fornecidos pela análise estatística, podemos concluir que a opção 

que define a Publicidade Exterior como a “Publicidade que está dentro e fora dos espaços 

públicos (como por exemplo: no interior e exterior dos Centros Comerciais, WC Públicas, 

Transportes Públicos, Campus Universitário)”, foi a resposta que obteve uma média mais 

elevada e um desvio padrão menor, por isso a mais consensual.  

 

Ainda que a média das respostas à opção 1 (Out-of-home) esteja muito próxima da 

segunda, a diferença é muito baixa (0,1), o que sugere que os profissionais desta área que 

responderam aos inquéritos não apresentam uma resposta inequívoca.  

 

Ambas as definições são consideradas possíveis pelos profissionais, levando a considerar 

que a junção das duas poderá dar origem a uma definição ampla e completa que mantém o 

consenso dos profissionais do sector. 

 

A terceira opção registou na análise estatística valores muito baixos (1,28- 0,89) mostrando 

que não há variação da mediana entre a primeira e segunda volta, permitindo concluir que 

o acordo é completo, foi possível chegar ao equilíbrio. 

 

Estes resultados sugerem que o painel de profissionais do sector não aceitou a definição 

que inclui “Grafitis na rua, Marketing de Guerrilha, Acções de rua” na Publicidade 

Exterior, o que poderá ser entendido como estas serem áreas integradas noutras vertentes 

da comunicação de marketing. 

 

De seguida apresentamos, poderemos comparar os dados registados na primeira e na 

segunda volta de forma a visualizar melhor em formato de gráfico, nas figuras 21 e 22, as 

diferenças ligeiras observadas. 

 

 

 

 



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

214  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

 

Figura 43 – Gráfico da questão 7.1.a) Figura 44 – Gráfico da questão 7.1.b) 

 

Figuras 43 e 44 – Definição de Publicidade Exterior: resultados da primeira e da segunda 

volta da questão 7.1. “Publicidade que está na rua; fora de casa dos consumidores (Out-of-

Home)”. 

 

As figuras 43 e 44 ilustram os resultados da questão 7.1. a) e b) ilustram que decorreu uma 

alteração ligeira da primeira para a segunda volta, mas não foi suficiente para alterar o 

valor da percentagem nas respostas.  

 

As respostas do painel Delphi revelam uma ligeira descida da primeira volta para a 

segunda volta mostrando um desvio padrão maior e tornando-a, por esta razão, a menos 

consensual. No entanto, as percentagens das respostas demonstram 80% do painel nas 
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 opções de concordo e concordo totalmente, mostrando que esta é também uma definição 

possível. 

 

Questão 7.1. 

 

Figura 46 – Definição de Publicidade Exterior proposta ao painel na questão 7.1.  

 

Os peritos que fizeram parte do painel responderam maioritariamente, 40% concorda 

totalmente e 40% concorda com a definição “Publicidade que está na rua; fora de casa dos 

consumidores (Out-of-Home)”, sugerindo que esta é uma definição que poderá ser 

utilizada pelos profissionais do meio.  

 

Questão 7.2.  

 

Figura 47 – Segunda definição de Publicidade Exterior proposta ao painel na questão 7.2. 
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Esta figura revela que o painel considera que esta é uma definição consensual. As respostas 

do painel revelam que a definição “Publicidade Exterior é a publicidade localizada dentro e 

fora dos espaços públicos” obteve um desvio padrão menor e apresenta 80% das respostas 

nas opções de concordo e concordo totalmente. Estes resultados e os resultados da análise 

estatística tornam esta a opção mais consensual . 

 

Questão 7.3. 

 

Figura 48 – Terceira definição de Publicidade Exterior proposta ao painel na questão 7.3. 

 

Esta figura ilustra que os peritos na área da Publicidade Exterior concordam totalmente que 

“Grafitis na rua, Marketing de Guerrilha, Acções de rua” não são Publicidade Exterior. O 

resultado de 88% demonstra que neste assunto a grande maioria dos peritos – Profissionais 

dos distribuidores de Publicidade Exterior, Docentes Universitários, Accounts de agências 

de Publicidade e Planeadores - está de acordo em afirmar que outras acções de 

comunicação como Grafitis, Marketing de Guerrilha e Acções de rua não podem ser 

consideradas Publicidade Exterior. Esta resposta consensual contribui para muito para 

começar a delinear a definição de Publicidade Exterior, dado que elimina do meio 

Outdoor, sem sombra de dúvidas, estas acções de marketing. 
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8 
A questão oito aborda o tema dos suportes de publicidade Exterior. Os 

suportes de Publicidade Exterior desenvolveram-se a partir do cartaz, a 

primeira forma de publicidade que se conhece, e actualmente são 

diversificados e adaptados ao local onde estão inseridos.  

 

Entre os seguintes suportes de Publicidade, quais são os que considera 

verdadeiramente suportes de Publicidade Exterior? 

Quadro 32 - lista de suportes de Publicidade Exterior apresentada ao painel: 

 1ª Volta  2ª Volta  

 Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

8.1. Mupis (2x2) 4,52 (0,50) 5,00 4,52 (0,50) 5,00 

8.2. Master (3x2) 4,36 (0,63) 4,00 4,36 (0,63) 4,00 

8.3. Senior (8x3) 4,40 (0,57) 4,00 4,40 (0,57) 4,00 

8.4. Mobiliário Urbano: Opis, 
quiosques, colunas, sinalização 
vertical, relógios, paragens de 
autocarro, termómetros. 

4,40 (0,57) 4,00 4,40 (0,57) 4,00 

8.5. Mastros Bandeiras 2,92 ( 1,89) 3,00 2,92 ( 1,89) 3,00 

8.6. Aeroportos 2,76 (1,89) 2,00 2,76 (1,89) 2,00 

8.7. Transportes Públicos: 
Autocarro, Metro, Comboio 

4,12 (0,72) 4,00 4,12 (0,72) 4,00 

8.8. Flash no interior do Metro     

8.9. Painéis (8x3) 3,44 (1,32) 3,00 3,44 (1,32) 3,00 

8.10. Grandes formatos (lonas e 
fachadas) 

4,40 (0,50) 4,00 4,40 (0,50) 4,00 

8.11 WC em espaços públicos 4,32 (0,62) 4,00 4,32 (0,62) 4,00 

8.12. Multibanco 2,40 (1,73) 2,00 2,24 (1,66) 1,00 

8.13 Graffiti 3,76 (0,96) 3,00 3,76 (0,96) 3,00 

8.14 Contentores de reciclagem de 
pilhas 

1,32 (0,94) 1,00 1,32 (0,94) 1,00 

8.15 Street Marketing 1,28 (0,84) 1,00 1,28 (0,84) 1,00 

8.16 Outros Suportes 1,36 (1,03) 1,00 1,36 (1,03) 1,00 
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 A análise estatística revela que não há diferença entre os resultados da primeira e da 

segunda volta e que a maioria dos suportes apresentados forma considerados suportes de 

Publicidade Exterior. 

Os suportes denominados “Mastros bandeiras” registaram valores mais baixos dado que 

este suporte é utilizado só por um dos distribuidores de Publicidade Exterior e por isso não 

foi considerado pela maioria. O Suporte “Aeroportos” está na mesma categoria, isto é em 

Portugal só a J.C. Decaux tem concessão de colocar Publicidade Exterior no aeroporto.  

Relativamente ao suporte “Multibanco” só foi encontrada uma empresa que é distribuidora 

do espaço publicitário no multibanco. Este suporte foi incluído dado que está localizado na 

rua ou no espaço público. “Contentores de reciclagem” ainda é um suporte pouco utilizado 

em Portugal, quase inexistente, por isso não foi considerado um suporte de Publicidade 

Exterior. 

E por fim o Street marketing também não foi considerado Suporte de Publicidade Exterior. 

O painel mostrou coerência ao manter o Street marketing fora do âmbito dos suportes da 

Publicidade Exterior e manteve uma posição coerente com o que foi afirmado na questão 

anterior ao afirmar que Street Marketing não é Publicidade Exterior. 

 

Questão 8.1. 

 

Figura 49 – Mupis como suportes de Publicidade Exterior. 
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 Esta figura ilustra a posição do painel relativamente ao suporte de Publicidade Exterior 

denominado MUPI. O painel chega a consenso sobre o MUPI ser um suporte de 

Publicidade Exterior tendo registado na totalidade respostas positivas: 48% concorda e 

52% concorda totalmente. 

 

 

Questão 8.2. 

 

Figura 50 – Master - Suporte de Publicidade Exterior. 

 

 

Esta figura revela que o painel considera que Master é um suporte de Publicidade Exterior, 

tendo registado a maioria das respostas entre a opção de Concordo com 48% e concordo 

totalmente com 44%. 
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Questão 8.3.  

 

Figura 51 – Senior - Suporte de Publicidade Exterior (questão 8.3.). 

 

Esta figura revela que o painel considera que Senior é um suporte de Publicidade Exterior, 

oscilando a maioria das respostas entre Concordo com 52% e concordo totalmente com 

44%. 

 

Questão 8.4. 

 

Figura 52– Mobiliário Urbano - Suporte de Publicidade Exterior. 
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 Esta figura revela que o painel Concorda (52%) e Concorda totalmente (44%) em integrar 

o Mobiliário Urbano na lista de suportes de Publicidade Exterior, mesmo quando este 

conceito entrou em Portugal através das Multinacionais, primeiro em 1972 pela J.C. 

Decaux e mais tarde também com a CEMUSA. 

 

O conceito de Mobiliário Urbano engloba uma série de suportes de Publicidade Exterior, 

por isso em vez de um suporte, na realidade são vários: o MUPI, o abrigo de autocarro, a 

coluna, a banca de revistas, são os mais utilizados. Estes suportes começaram a ser 

introduzidos nas cidades através de acordos com as câmaras municipais dado que poderiam 

fornecer contrapartidas aos cidadãos, como por exemplo: o abrigo de autocarro ou o MUPI 

que inicialmente tinha publicidade numa das faces e um mapa da cidade para os turistas na 

outra face. 

 

Questão 8.5. 

 

Figura 53 – Mastro Bandeira – Suporte de Publicidade Exterior 

 

Esta figura ilustra que o painel não considera Mastro Bandeira um suporte de Publicidade 

Exterior tendo registado 44% das respostas em Não concordo em absoluto. No entanto, 

foram registadas 40% das respostas na opção Concordo totalmente, o que sugere que existe 

um grupo de profissionais que inclui o Mastro Bandeira como um suporte do meio 

Outdoor. 
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Questão 8.6. – Aeroportos 

 

 

Figura 54 – Aeroporto – Suporte de Publicidade Exterior. 

 

Esta figura revela que o painel de peritos não considera Aeroportos um suporte de 

Publicidade Exterior, tendo registado a 48% em Não concordo em absoluto.  

 

No entanto, uma minoria aceita esta categoria como suporte em Publicidade Exterior, o 

que pode ser explicado pelo facto de que só uma empresa pode operar no espaço do 

Aeroporto e este é um espaço importante para os anunciantes e também para as agências 

publicitárias devido ao seu elevado investimento económico, isto é, os distribuidores 

concorrentes não consideram este espaço como um suporte de Publicidade Exterior, mas 

dada a sua importância económica e a sua localização privilegiada, um menor número de 

peritos consideram este espaço como suporte do meio Outdoor. 
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Questão 8.7. 

 

 

 

Figura 55 – Transportes Públicos: Autocarro, Metro, Comboio – Suporte de Publicidade 

Exterior. 

 

Esta figura ilustra que o painel chegou ao consenso em afirmar que os transportes públicos 

são considerados um suporte de Publicidade Exterior, tendo registado 48% das respostas 

em Concordo e 32% em Concordo totalmente. No total são 80% de respostas positivas. 

 

Os 20% de respostas com reservas sugerem que poderá haver alguma reserva em aceitar 

determinados suportes inerentes à publicidade em transportes, como por exemplo os 

torniquetes que existem no interior da estação de metro (ver tabela de suportes no capítulo 

três.) 
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Questão 8.8. 

 

 

Figura 56 – Flash no interior do Metro – Suporte de Publicidade Exterior. 

Esta figura ilustra a opinião do painel sobre a possibilidade do Flash no interior do Metro 

ser um suporte de Publicidade Exterior. 

 

Este gráfico revela que só 32% dos peritos que constituíram o painel concorda totalmente 

com o Flash no interior do metro como sendo suporte de Publicidade Exterior, sendo que o 

grupo das repostas positivas assinaladas com Concordo registou 8%. O segundo maior 

grupo de respostas recai sobre o Concordo com reservas tendo registado 44%. 

 

Estas respostas com reserva poderão ser são indicadoras de que o Flash no interior do 

metro é um suporte muito específico e utilizado num único transporte público e também 

disponibilizado por uma única empresa. Apesar das reservas dos peritos, é possível integrar 

os Flash no interior do metro como suporte de Publicidade Exterior, dado que o Não 

concordo e o Não concordo em absoluto estão em minoria com 4% e 12% 

respectivamente, contra os 41% das respostas assinaladas com concordo totalmente (32%) 

e concordo (8%). 
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Questão 8.9. 

 

 

Figura 57 – Painéis – Suporte de Publicidade Exterior. 

 

Esta figura revela a opinião dos peritos relativamente aos Painéis como sendo um suporte 

de Publicidade Exterior. 

 

As respostas apuradas mostram que a totalidade profissionais concordam que este é um 

suporte de Publicidade Exterior, sendo que a opção de Concordo é assinalada com 60% das 

respostas e a opção de Concordo totalmente regista 40%.  

 

Relativamente a este suporte os membros do painel Delphi apresentam uma opinião 

consensual, ainda que este é um formato distribuído por poucas empresas de Publicidade 

Exterior no panorama nacional. 
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Questão 8.10 

 

Figura 58– Grandes Formatos (lonas e fachadas) – Suporte de Publicidade Exterior. 

 

Esta figura assinala a opinião do painel de peritos Delphi relativamente aos grandes 

formatos serem suportes de Publicidade Exterior.  

As respostas apuradas mostram que a totalidade dos membros do painel concordam que 

este suporte denominado de Grandes Formatos, normalmente produzido em Lonas ou nas 

fachadas dos edificios, é um suporte de Publicidade Exterior, sendo que a opção de 

Concordo é assinalada com 52% das respostas e a opção de Concordo totalmente regista 

40%.  

Os Grandes Formatos são um suporte que não registou dúvidas ao painel, mesmo não 

sendo comercializado por todos os distribuidores do meio Outdoor. Apesar de muitas 

empresas não o disponibilizarem, este parece ser um suporte muito consensual a todos os 

peritos, talvez porque este parece apresentar uma relação directa com os seus antepassados 

– os cartazes ou as placas a anunciar as diferentes lojas, se considerarmos as suas 

características de simplicidade e de estar colocado, seja em formato de lona ou de pintura 

directa, nas paredes dos edificios sem a moldura característica dos MUPIS, Seniores ou 

Masters.  
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Questão 8.11. 

 

Figura 59 – WC em espaços Públicos – Suporte de Publicidade Exterior. 

 

Esta figura ilustra o resultado das respostas dos peritos sobre a Publicidade Exterior nos 

espaços Públicos. Os peritos consideram que os pequenos quadros com anúncios 

localizados nas Casas de banho situadas em Espaços Públicos, como por exemplo nos 

centros comerciais e ou nas universidades, não são Suportes de Publicidade Exterior.  

 

Os profissionais do sector concordaram unanimamente em que este não é um suporte de 

Publicidade Exterior, tendo sido registadas 52% das opiniões no Não Concordo em 

absoluto e 24% no Não Concordo. 
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 Questão 8.12. 

 

Figura 60 – Multibanco – Suporte de Publicidade Exterior. 

 

Esta figura ilustra a opinião do painel de peritos relativamente ao suporte de Publicidade 

Exterior denominado Multibanco (ATM) em que 36% das respostas Concordam totalmente 

e 4% Concordam com o suporte de Multibanco como sendo um suporte do meio Exterior, 

apesar de este suporte, que é distribuído por uma única empresa, estar localizado na rua ou 

no espaço público indoor. O painel registou ainda 60% das respostas no Concordo com 

reservas. 

 

A elevada percentagem de respostas no Concordo com reservas permite sugerir que a razão 

deste resultado poderá estar relacionada com o facto de o Multibanco ser um suporte 

totalmente diferente de todos os outros e de não ter qualquer semelhança com o antigo 

cartaz. Outra diferença poderá estar ligada com o tipo de exposição a que o Multibanco 

está sujeito, isto é, só o consumidor que utiliza os serviços do Multibanco, tem acesso à 

campanha publicitária nele exposta.  

 

A Publicidade Exterior está exposta fora de casa, no espaço público, 24 horas por dia, sete 

dias por semana, sem que o consumidor tenha de realizar qualquer tipo de operação para a 

poder ver, basta estar na rua e observar as campanhas do meio Outdoor. 
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Questão 8.13. 

 

Figura 61 – Graffiti – Suporte de Publicidade Exterior. 

 

Esta figura ilustra a opinião dos profissionais sobre a possibilidade de o Graffiti ser ou não 

um suporte de Publicidade Exterior.  

 

Os resultados apurados permitem concluir que 88% dos inquiridos não concorda em 

absoluto que graffiti é um suporte do meio Exterior. 

 

A integração desta forma de comunicar neste questionário Delphi, deriva do facto de 

alguns investigadores integrarem o graffiti na comunicação exterior, no entanto é de notar 

que esta é uma forma de comunicar espontânea e impulsiva e sem mensagem estruturada. 

Este tipo de comunicação não está integrada no circuito publicitário, isto é, não assenta 

num conceito criativo, não obedece a um plano de meios ou circuito de posições nem a 

formatos pré-definidos de acordo com o tipo de suportes, como por exemplo 2X2 ou o 

3X4. 
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Questão 8.14. 

 

Figura 62 – Contentores de reciclagem de pilhas – Suporte de Publicidade Exterior. 

 

Esta figura ilustra os resultados do painel Delphi relativamente ao Suporte Contentores de 

reciclagem de pilhas em que 84% dos peritos Não concorda em absoluto com este suporte.  

 

Em Portugal existem contentores para colocar as pilhas usadas mas estão sob a alçada das 

empresas que recolhem e reciclam os diversos materiais: o papel, o plástico, o vidro e a 

madeira. Este tipo de contentor não pode ser utilizado como suporte publicitário. 
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Questão 8.15. 

 

Figura 63 – Street Marketing

 

Esta figura ilustra a opinião do pai

não concorda em absoluto sobre este ser um Suporte de Publicidade Exterior. O painel de 

peritos alcançou o consenso logo na primeira volta ao afirmar que este não é um suporte de 

Publicidade Exterior. 

 

 

Questão 8.16. 

 

Não foram sugeridos outros suportes de Publicidade Exterior para acrescentar nesta lista 

pelos diferentes peritos em Publicidade Exterior que participaram no painel Delphi 

português. 
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Street Marketing – Suporte de Publicidade Exterior. 

Esta figura ilustra a opinião do painel sobre o Street Marketing em que 88% das respostas 

não concorda em absoluto sobre este ser um Suporte de Publicidade Exterior. O painel de 

peritos alcançou o consenso logo na primeira volta ao afirmar que este não é um suporte de 

Não foram sugeridos outros suportes de Publicidade Exterior para acrescentar nesta lista 

pelos diferentes peritos em Publicidade Exterior que participaram no painel Delphi 
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nel sobre o Street Marketing em que 88% das respostas 

não concorda em absoluto sobre este ser um Suporte de Publicidade Exterior. O painel de 

peritos alcançou o consenso logo na primeira volta ao afirmar que este não é um suporte de 

Não foram sugeridos outros suportes de Publicidade Exterior para acrescentar nesta lista 
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 Os Suportes de Publicidade Exterior poderão ser agrupados de acordo com os locais onde 

são colocados. Poderá considerar os seguintes grupos de Suportes de Publicidade Exterior? 

 

Quadro 32 - resumo dos resultados da análise estatística da questão nove. 

 1ª Volta  2ª Volta  

Grupos de Suportes de 
Publicidade Exterior: 

Média (DP) Mediana Média (DP) 

 

Mediana 

1 - Publicidade em Suportes que 
derivam do cartaz 
Ex: Cartaz, Master (3X2), Senior 
(4X3), Outdoor (8X3), Grande 
Formato ou Lonas nos edifícios. 

4,24 (0,43) 4,00 4,28 (0,45) 4,00 

2 - Publicidade em Veículos 
Ex: Autocarros e Eléctricos, Táxis, 
Metro, Combóios. 

4,04 (0,61) 4,00 4,08 (0,64) 4,00 

3 - Mobiliário Urbano 
Ex: Mupis, Quiosques de revistas, 
Abrigos de Autocarros, Cabines 
Telefónicas. 

4,04 (0,53) 4,00 4,08 (0,57) 4,00 

4 - Centros Comerciais e 
Hipermercados 
Ex: Piso Lojas, Acessos, Parque de 
Estacionamento 

3,28 (0,93) 3,00 3,48 (0,91) 4,00 

5 - Autoestrada 
Ex: Autdoors à beira da Auto estrada 
(8x3). 

4,16 (0,47) 4,00 4,20 (0,50) 4,00 

6 - WC localizadas em espaços 
públicos 
Ex: Centros Comerciais, 
Universidades, Outros locais 

1,44 (0,91) 1,00 1,60 (1,15) 1,00 

7 - Suportes inovadores  
Ex: Luminosos (relógio da Vodafone 
na rotunda do Relógio em Lisboa); 
Outdoor a Três Dimensões (esquina 
na Av. Lusíada em Lisboa)o 

4,08 (0,57) 4,00 4,12 (0,60) 4,00 

8 - Street Marketing 
Ex: Grafitis, Acções de rua, 
Marketing de guerrilha. 

1,32 (0,80) 1,00 1,32 (0,80) 1,00 
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Na questão 9.4 existe uma diferença na mediana entre a primeira e a segunda volta. 

Assim sendo aplicámos os seguintes cálculos, de acordo com Landeta:  

(4-3)/3=1/3=0.3(3) 

 

Considerámos a variação relativa da mediana máxima 0,75, como 0,33 é menor que 0,75 

consideramos que se atingiu a estabilidade.  

 

Nos restantes suportes, existe consenso uma vez que não foram registadas mudanças 

significativas da mediana entre a primeira e a segunda volta.  

 

Questão 9.1 

 

Figura 64 – Publicidade em Suportes que derivam do cartaz, como por exemplo Cartaz, 

Master (3X2m), Senior (4X3m), Outdoor (8X3), Grande Formato ou Lonas nos Edifícios. 

 

Esta figura ilustra a opinião do painel que atingiu o consenso ao registar 72% das respostas 

no Concordo totalmente e 28% no Concordo. Nesta questão todos os peritos concordam 

com este grupo de suportes de Publicidade Exterior, isto é, o grupo constituído por 
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 Suportes de Publicidade Exterior que derivam do Cartaz, como por exemplo Master 

(3X2m), Senior (4X3m), Outdoor (8X3), Grande Formato ou Lonas nos Edifícios. Neste 

caso o objectivo é agrupar todos os suportes que têm mais semelhanças com o cartaz, a 

primeira forma de publicidade, nas suas características próprias e formas de exposição.  

 

 

Questão 9.2. 

 

Figura 65 – Publicidade em Veículos, como por exemplo: autocarros e eléctricos, táxis, 

metro e comboio.  

 

Esta figura ilustra a posição do painel de peritos relativamente ao grupo de suportes de 

Publicidade em Veículos tendo registado 60% no Concordo e 24% no concordo totalmente 

o que significa que cerca de 84% das respostas concordam com este agrupamento. Desta 

forma, será possível mencionar num futuro próximo Publicidade Exterior em Veículos em 

vez de publicidade nos taxis ou nos autocarros. 

No âmbito do presente estudo não considerámos para este grupo de suportes os automóveis 

que pertencem a frotas de empresas e que estão decorados com logotipo ou outro tipo de 

mensagens das empresas. Estes tipo de veículo poderá cumprir a sua função de divulgar a 

empresa ou a marca que anuncia mas não está integrado no circuito da publicidade: 

criatividade, plano de meios, exposição e localização. 
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Questão 9.3. 

 

 

 

 

Figura 66 – Mobiliário urbano, como por exemplo Mupis, paragens de autocarro e bancas 

de jornais. 

 

Esta figura revela que os profissionais integrados no painel Delphi concordam com este 

grupo de suportes de Publicidade Exterior tendo sido registadas 68% das respostas no 

Concordo, seguido de 20% das respostas na opção Concordo totalmente.  

 

Os peritos atingem o consenso ao concordarem com o grupo Mobiliário Urbano, apesar de 

que nem todos os distribuidores de Publicidade Exterior disponibilizam este suporte. 
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Questão 9.4. 

 

 

 

Figura 67 – Centros Comerciais e hipermercados, como por exemplo os suportes 

localizados nos pisos das lojas ou nos estacionamentos indoor ou no exterior. 

 

Esta figura ilustra as respostas referentes a este grupo de suportes de Publicidade Exterior - 

Centros Comerciais e hipermercados - do grupo de peritos que participaram no painel. 

Regista 40% no Concordo e 12% no Concordo totalmente.  

 

Apesar de existir uma percentagem elevada de Concordo com reservas (32%) , podemos 

afirmar que o painel aceita este grupo de suportes dado que o total das respostas concordo 

e concordo totalmente ser de 52%. 
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Questão 9.5. 

 

Figura 68 – Auto-estrada, como por exemplo Outdoors à beira da 

 

Esta figura ilustra os resultados da questão 9.5 que sugere os suportes de Publicidade

Exterior colocados junto à auto

Os resultados revelam que o painel concorda com este grupo de suportes, tendo registado 

72% em Concordo.  

A lei portuguesa não permite a colocação de suportes de Publicidade Exterior na 

estrada, e de facto os suportes os Outdoors que os condutores visualizam estão colocados 

nas diversas cidades junto à 

Parece haver uma estratégia das empresas de menor dimensão que actuam fora das grandes 

cidades como Lisboa e Porto, para colocar as suas melhores posições nos locais onde de 

facto passa um maior número de consumidores. Até ao momento, estes outdoors 

continuam disponíveis e do ponto de vista do consumidor parece que há na realidade 

publicidade nas auto-estradas

A resposta positiva do painel parece sugerir a possibilidade de acontecer uma alteração à 

lei, o que poderia beneficiar muitas empresas. 

 

24%
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, como por exemplo Outdoors à beira da Auto-estrada

Esta figura ilustra os resultados da questão 9.5 que sugere os suportes de Publicidade

auto-estrada como um grupo específico.  

Os resultados revelam que o painel concorda com este grupo de suportes, tendo registado 

A lei portuguesa não permite a colocação de suportes de Publicidade Exterior na 

, e de facto os suportes os Outdoors que os condutores visualizam estão colocados 

nas diversas cidades junto à Auto-estrada e direccionados para a mesma.

Parece haver uma estratégia das empresas de menor dimensão que actuam fora das grandes 

como Lisboa e Porto, para colocar as suas melhores posições nos locais onde de 

facto passa um maior número de consumidores. Até ao momento, estes outdoors 

continuam disponíveis e do ponto de vista do consumidor parece que há na realidade 

estradas. 

A resposta positiva do painel parece sugerir a possibilidade de acontecer uma alteração à 

lei, o que poderia beneficiar muitas empresas.  
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estrada. 

Esta figura ilustra os resultados da questão 9.5 que sugere os suportes de Publicidade 

Os resultados revelam que o painel concorda com este grupo de suportes, tendo registado 

A lei portuguesa não permite a colocação de suportes de Publicidade Exterior na Auto-

, e de facto os suportes os Outdoors que os condutores visualizam estão colocados 

e direccionados para a mesma. 

Parece haver uma estratégia das empresas de menor dimensão que actuam fora das grandes 

como Lisboa e Porto, para colocar as suas melhores posições nos locais onde de 

facto passa um maior número de consumidores. Até ao momento, estes outdoors 

continuam disponíveis e do ponto de vista do consumidor parece que há na realidade 
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Questão 9.6. 

 

 

Figura 69 – WC localizadas em espaços públicos. 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel sobre a possibilidade de existir um conjunto de 

suportes a colocar nas casas de Banho localizadas em espaços públicos como Centros 

Comerciais ou Universidades.  

 

O resultado de 72% na opção Não concordo em absoluto revela que o painel não considera 

este um grupo de suportes da publicidade Exterior.  

 

Os suportes localizados nas WC em espaços públicos existem fora de casa e no espaço 

público, mas esta é um nicho de negócio que não tem dimensão suficiente para ser 

considerado um grupo de suportes, isto é, existe um só suporte com as mesmas dimensões 

e características colocado de forma idêntica em todas as casas de banho públicas.  
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Questão 9.7. 

 

Figura 70 – Suportes Inovadores. 

 

Esta figura ilustra as respostas dos peritos sobre a possiblidade de existir um grupo de 

suportes denominados Suportes inovadores tal como suportes luminosos. 

 

As respostas do painel permitem concluir que 64% concordam e 24% concordam 

totalmente com o grupo de suportes inovadores, uma vertente da Publicidade Exterior 

ainda muito recente, mas que parece estar a desenvolver-se rapidamente.  

 

Neste grupo é possível incluir suportes luminosos como um relógio gigante, Mupis 

decorados em forma de pincel de tinta para marca de tintas Dyrup, Mupis como 

movimento no interior como por exemplo bolas de sabão num anúncio a detergentes de 

roupa, a guitarra da Vodafone para anunciar a sua presença no Rock in Rio, entre muitos 

outros que começaram a surgir timidamente e que aparecem com maior frequência 

actualmente. Talvez possamos dizer que neste grupo de suportes em que, para além do 

budget do anunciante que poderá limitar a campanha, a criatividade não tem limites. 
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 Questão 9.8. 

 

Figura 71 – Street Marketing 

Esta figura revela que o painel de profissionais ligados à Publicidade Exterior não 

considera este o Street Marketing como um grupo de Suportes de Publicidade Exterior.  

Os resultados registaram 84% na opção Não concordo em absoluto. Esta posição está de 

acordo com os resultados revelados na questão 8.15 em que os peritos que participaram no 

painel Delphi referiram em maioria que Street Marketing não é um suporte de Publicidade 

Exterior. 

 

Street Marketing é uma expressão muito abrangente e engloba acções que poderão estar 

fora do âmbito da Publicidade Exterior, como por exemplo acções de experimentação ou 

organização de eventos. De facto estas acções decorrem no espaço público, mas esta é a 

única carateristica que têm em comum com a Publicidade Exterior, pois não existe 

conceito criativo, selecção de circuitos ou aluguer de redes de suportes. 
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10 
Em que medida considera que os seguintes problemas da publicidade Exterior afectam o 

sector? 

Quadro 33 - Grupo de questões relacionado com o futuro da Publicidade Exterior. 

 1ª Volta  2ª Volta  

 Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

10.1. Baixo nível de associativismo 
entre os distribuidores  

3,76 (0,77) 4,00 3,76 (0,77) 4,00 

10.2. Inexistência de Medição de 
audiências 

3,56 (0,58) 4,00 3,60 (0,64) 4,00 

10.3. Inexistência de fontes fiáveis 
que editem dados anuais do sector 

3,04 (0,61) 3,00 3,0 (0,50) 3,00 

10.4. Diferentes políticas nas taxas a 
cobrar por as Câmaras Municipais  

3,56 (0,96) 5,00 4,60 (0,95) 5,00 

10.5. Legislação pouco clara ou 
restricta para a colocação de 
outdoors nas cidades 

4,64 (0,70) 5,00 4,68 (0,69) 5,00 

10.6. É considerado um meio 
complementar, secundário 

3,08 (0,40) 3,00 3,04 (0,35) 3,00 

10.7. Dificuldades de planeamento 
de campanhas publicitárias 

2,08 (0,70) 2,00 2,00 (0,57) 2,00 

10.8. Circuitos que não são claros 
para o anunciante 

3,56 (1,00) 4,00 3,48 (1,04) 4,00 

10.9. É um meio que está 
subvalorizado 

3,76 (0,77) 4,00 3,76 (0,77) 4,00 

10.10. Condições climatéricas, 
chuva e vento, podem causar 
estragos na Publicidade Exterior 

2,60 (0,76) 3,00 2,56 (0,76) 3,00 

10.11. Críticas dos ecologistas 
referem a Publicidade Exterior como 
forma de agressão ambiental.  

2,52 (0,91) 3,00 2,52 (0,91) 3,00 

10.12. Outros Problemas 3,76 (0,83) 4,00 3,80 (0,86) 4,00 
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 Questão 10.1. 

 

 

 

Figura 70 – Problemas da Publicidade Exterior – Baixo nível de associativismo entre os 

operadores da Publicidade Exterior. 

 

As respostas a esta questão demonstram que 80% dos peritos acredita que o problema da 

falta de associativismo entre os distribuidores afecta o sector. 

 

Em Portugal existe uma associação das empresas da Publicidade Exterior que actua de 

forma limitada, dado que o número de empresas que opera directamente neste sector não é 

muito elevado a adicionar ao facto de que estas são empresas de pequena e média 

dimensão e que se encontram dispersas geograficamente de norte a sul de Portugal.  
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Questão 10.2. 

 

Figura 71 – Inexistência de medição de audiências 

 

Esta figura ilustra o que o painel de peritos acredita sobre a inexistência de medição de 

audiências na Publicidade Exterior. 

 

As respostas indicam que 44% Acredita e 8% Acredita totalmente que a falta de medição 

de audiências é um problema que afecta o sector. 

A inexistência de medidas de audiências impossibilita o sector de justificar o número de 

pessoas que realmente vê o anúncio. 

 

Até ao momento as posições de suportes de Publicidade Exterior são valorizadas pela sua 

localização nas ruas mais movimentadas das cidades onde o fluxos de pessoas e carros é 

muito elevado. Esta estratégia tem funcionado até ao momento e está comprovado o 

reflexo positivo nas vendas quando o anunciante realiza uma campanha de Publicidade 

Exterior.  

No entanto é importante para o sector e para o anunciante poder detalhar melhor a 

audiência para que se possa direccionar as campanhas publicitárias de acordo com o 

Target.  
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Questão 10.3. 

 

 

 

Figura 72 - Inexistência de fontes fiáveis que editem dados anuais do sector. 

 

Esta figura ilustra os dados recolhidos tendo registado 88% de respostas na opção Acredito 

com reservas sugerindo que o painel está reticente em acreditar que a inexistência de fontes 

fiáveis para editar os dados anuais do sector é um problema. 
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Questão 10.4. 

 

Figura 73 - Diferentes políticas nas taxas a cobrar por as Câmaras Municipais. 

 

Esta figura ilustra a opinião do painel de peritos relativamente à questão “diferentes 

políticas nas taxas a cobrar por as Câmaras Municipais” e regista a opinião de que 84% dos 

peritos acredita totalmente que este é um problema para a Publicidade Exterior em 

Portugal.  

 

As taxas cobradas pelas diversas Camaras Municipais de todo o país podem ser diferentes 

de cidade para cidade, não hexiste uma uniformização de valores ou uma lei que defina  

esta situação.  

 

A consequência directa é a dificuldade de cada distribuidor poder elaborar uma estratégia 

comercial global para todo o país. Assim muitas vezes cada campanha publicitária é 

orçamentada de acordo com as necessidades geográficas dos clientes, dependendo das 

cidades onde o anunaciante quer estar presente.  
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Questão 10.5. 

 

 

Figura 74- Legislação pouco clara ou restricta para a colocação de outdoors nas cidades. 

 

Esta figura revela o que o painel de peritos pensa sobre a “legislação pouco clara para a 

colocação de outdoors nas cidades”. As respostas revelam que 80% dos profissionais 

acreditam totalmente que a legislação pouco clara é um problema para o sector da 

Publicidade Exterior. 

 

Actualmente já existe legislação sobre a colocação de suportes de Publicidade Exterior em 

algumas Camaras Municipais, mas os profissionais consideram que as leis são pouco claras 

o que constitui um problema para o sector.  
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Questão 10.6. 

 

 

 

Figura 75 – O Meio Outdoor é considerado um meio complementar, secundário 

 

Esta figura ilustra a opinião do painel sobre “o meio Exterior é considerado um meio 

complementar” ser um problema.  

 

O grupo de profissionais que fez parte do painel Acredita com reservas (88%) que o facto 

da Publicidade Exterior poder ser um meio complementar poderá não ser um problema 

para o sector.  
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Questão 10.7 

 

 

 

Figura 76 - Dificuldades de planeamento de campanhas publicitárias 

 

As repostas do painel indicam que os peritos não acreditam que as dificuldades de 

planeamento de campanhas sejam um problema na Publicidade Exterior (80%). O que 

sugere que as redes ou circuitos definidos por cada empresa de Publicidade Exterior são 

funcionais na relação com o anunciante.  
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Questão 10.8. 

 

 

 

 
Figura 77 - Circuitos que não são claros para o anunciante. 
 

Os peritos acreditam que se os circuitos de Suportes de Publicidade Exterior não forem 

claros para o anunciante isso pode significar um problema para o sector. As repostas do 

painel referem que 76% dos peritos acreditam que informação reduzida sobre os circuitos 

de suportes do meio Outdoor pode ser um problema para o sector. 

 

Regra geral as informações detalhadas sobre os circuitos são fornecidas pelos comerciais 

das empresas de Publicidade Exterior sempre que o anunciante solicita mais informações.  
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10.9. 

 

 

Figura 78 - É um meio que está subvalorizado 

 

Esta figura ilustra as repostas do painel à questão 10.9. sobre a Publicidade Exterior ser um 

meio que está subvalorizado.  

 

A maior percentagem das respostas, 80%, recai no Acredito com reservas que a 

Publicidade Exterior está subvalorizada, o que sugere que os profissionais têm algumas 

dúvidas, ou por estarem envolvidos com a profissão ou por não acreditarem nesta 

subvalorização. Isto é a Publicidade Exterior é um meio valorizado dentro do sector. 

 

Sendo que a segunda resposta mais seleccionada registou 8% em não acredito que a 

Publicidade Exterior é um meio subvalorizado. 
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Questão 10.10 

 

Figura 79 - Condições climatéricas, chuva e vento, podem causar estragos na Publicidade 

Exterior 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel de peritos à questão que refere que a Publicidade 

Exterior pode ser danificada pelas condições climatéricas como a chuva e o vento. 

 

A maioria dos peritos, 76%, respondem que acreditam com reservas nesta possibilidade.  

Na realidade a maioria dos suportes de Publicidade Exterior são actualmente construídos 

com uma moldura que protege o cartaz em papel das condições climatéricas, exemplo 

disso são os Masters, Seniores, Mupis, Paragens de autocarros (todos os suportes de 

mobiliário urbano) que são de facto os mais utilizados no espaço citadino. 
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Questão 10.11. 

 

 

 

Figura 80 - Críticas dos ecologistas referem a Publicidade Exterior como forma de 

agressão ambiental. 

 

Esta figura ilustra que o painel acredita com reservas 68% que a Publicidade Exterior pode 

ser uma forma de agressão ambiental tal como referem por vezes as críticas dos 

ecologistas.  

Em parte devido à razão apontada na questão anterior, a mioria dos suportes protegem o 

cartaz com uma moldura de metal coberta a vidro oque significa que o cartaz mesmo 

danificado, e neste caso fica dentro da moldura, não chega a ser uma forma de agressão 

ambiental.  
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Que Soluções são imprescindiveis de adoptar para resolver os problemas no Meio 

Exterior? 

Esta é uma questão de resposta aberta perante a qual recebmos respostas diversificadas do 

painel dos profissionais que estão listadas de seguida. 

 

Quadro nº 34 - Soluções que devem ser adoptadas para resolver os problemas da 

Publicidade Exterior. 

Soluções para Adoptar Nº de Respostas 

Estudos de audiências  17,00 

Respeito e estética das cidades  1,00 

Clarificação da legislação  1,00 

Definição de áreas para pagar taxas  1,00 

Normalização das taxas pagas autarquias  14,00 

Acabar exclusividade em certos municípios  1,00 

Clarificar regras para atribuição de licenças  1,00 

Envolver Universidades no design e certificação de estruturas  1,00 

Adequar a criatividade a cada suporte  1,00 

Recorrer a ergonomia cognitiva para prever as reacções 

individuais  

1,00 

Adequar a PE à localidade  1,00 

Aumentar formação profissional  1,00 

Melhorar a legislação  1,00 

Associação a funcionar 1,00 

Propor Guia de Boas Práticas 1,00 

Maior apoio às Micro e PME's  9,00 

 



 

 

 

 

Questão 11 (resposta aberta)

 

Figura 81 - Soluções que devem ser adoptadas para resolver os problemas da Publicidade 

Exterior. 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel sobre as soluções que deverão ser implmentadas 

para a resolução dos proble

 

As três respostas mais apontadas espontaneamente pelo grupo revelam a perocupação do 

grupo no que diz respeito à elaboração de estudos de medição de Audiência, Normalização 

das taxas das Camaras municipais que diferem de local

apoio às micro empresas e às pequenas e médias empresas.
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Questão 11 (resposta aberta) 

Soluções que devem ser adoptadas para resolver os problemas da Publicidade 

Esta figura ilustra as respostas do painel sobre as soluções que deverão ser implmentadas 

para a resolução dos problemas da Publicidade Exterior. 

As três respostas mais apontadas espontaneamente pelo grupo revelam a perocupação do 

grupo no que diz respeito à elaboração de estudos de medição de Audiência, Normalização 

das taxas das Camaras municipais que diferem de localidade para localidade e no Maior 

apoio às micro empresas e às pequenas e médias empresas. 
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Soluções que devem ser adoptadas para resolver os problemas da Publicidade 

Esta figura ilustra as respostas do painel sobre as soluções que deverão ser implmentadas 

As três respostas mais apontadas espontaneamente pelo grupo revelam a perocupação do 

grupo no que diz respeito à elaboração de estudos de medição de Audiência, Normalização 

idade para localidade e no Maior 
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Questão 11 (resposta aberta- continuação). 

 

Figura 82 - Soluções que devem ser adoptadas para resolver os problemas da Publicidade 

Exterior – informação em percentagem. 

 

De foram a apurar melhor as conclusões sobre as resposta do painel às soluções a 

implementar para resolver os problemas do meio, uma área muito sensível ao sector da 

Publicidade Exterior, agrupámos as respostas de acordo com a temática e obtivemos 

valores percentuais.  

Desta forma é possível perceber que a maior percentagem das respostas - 32%, sugere a 

adopção de um Estudo de Medição de Audências para reolver os problemas do Meio, 

seguido de 26% que sugerem a adopção da normalização das taxas pagas às autarquias nas 

diferentes localidades e em terceiro lugar verificamos que 17% mencionam um maior 

apoio às micro e pequenas empresas o que aponta para a aexistência de um elevado 

número de empresas do sector neste grupo.  

Em quarto lugar surgem as questões relacionadas com as preocupações estéticas e de 

design que regista 9% e em quinto lugar surgem mais uma vez outras questões resultantes 

das ligações às Camaras Municipais com 6%, o que sugere que os relacionamentos com as 

diferentes camaras municipais podem provocar problemas diversos. 
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Em que medida considera que a criatividade e a inovação poderão ajudar a melhorar o 

desenvolvimento da Publicidade Exterior? 

 

Quadro 35 - Resultados da Análise Estatística (SPSS aplicado à Técnica Delphi) 

 1ª Volta  2ª Volta  

 Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

12.1. Introdução de novas técnicas 

de Impressão  

3,76 (0,83) 4,00 3,80 (0,86) 4,00 

12.2. Utilização de novas formas de 

colocar a Publicidade Exterior nos 

diferentes suportes, como objectos a 

três dimensões. 

4,72 (0,61) 5,00 7,72 (0,61) 5,00 

12.3. Criatividade mais desenvolvida. 

Imagem / mensagem mais estudada e 

equilibrada visualmente 

4,84 (0,37) 5,00 4,84 (0,37) 5,00 

12.4. Criação de novos suportes 4,44 (1,04) 5,00 4,44 (1,04) 5,00 

 

Nesta questão a análise estatística efectuada não revela grandes diferenças da Média, da 

primeira para a segunda volta. Nas quatro questões colocadas podemos confirmar o 

alcance do consenso. 

 

Os peritos do painel parecem estar plenamente de acordo que a criatividade e a inovação 

poderão ajudar a melhorar o desenvolvimento da Publicidade Exterior em Portugal, nas 

várias vertentes: novas técnicas de impressão, novas formas de dar visibilidade à 

Publicidade Exterior, criatividade mais estudada, e por último, a introdução de novos 

suportem neste meio publicitário. 



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

257  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

  

Questão 12.1. 

 

Figura 83 - Introdução de novas técnicas de impressão.  

 

Esta figura ilustra os resultados das respostas do painel à questão referente à introdução de 

novas técnicas de impressão.  

A maioria dos profissionais que constituiram o painel acreditam – 80%, que a introdução 

de novas técnicas de impressão poderão ajudar a desenvolver o sector.  

 

Actualmente as dimensões dos cartazes, principlamente os maiores 8X3metros, implicam 

máquinas de impressão específicas e grandes quantidades de tinta, o que torna a produção 

da Publicidade Exterior ainda dispendiosa. Se as novas técnicas de impressão fossem 

menos agressivas para o ambiente seria ainda mais positivo. 

 

A introdução de novas técnicas de impressão poderia ajudar a reduzir custos de produção o 

que tornaria este meio ainda mais apetecível para o anunciante. O outro factor associado a 

esta questões está relacionada com a durabilidade dos cartazes sem protecção da moldura, 

isto é os grandes formatos colocados muitas vezes junto nas localidades junto às estradas. 

Nestes casos as condições climatéricas, o sol, a chuva ou o vento, poderão danificar a 

pintura do cartaz. 
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Questão 12.2. 

 

 

Figura 84 – Utilização de novas formas de colocar a Publicidade nos diferentes suportes. 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel relativamente à utilização de novas formas de 

colocar a publicidade nos diferentes suportes ou de lhe fornecer ainda mais visibilidade. 

Consideramos nesta questão exmplos de publicidade colocada nos Mupis da Cidade de 

Lisboa com objectos a três dimensões, a colocação de T-shirts sobre o Mupi, a introdução 

de movimento no interior do Mupi como colocar bolas de sabão num anúncio de 

detergente ou um mini ecrã para passar as imagens de um filme que está a ser lançado no 

cinema. 

 

As respostas fornecidas pelo painel referem que 80% acreditam totalmente que as novas 

formas de colocar Publicidade Exterior nos diferentes suportes pode ajudar no 

desenvolvimento do sector.  
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Questão 12.3. 

 

 

Figura 85 – Criatividade mais desenvolvida. Imagem / mensagem mais estudada e 

equilibrada visualmente. 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel à questão que aborda a criatividade mais 

desenvolvida como forma de desenvolver o sector.  

 

Nesta questão o painel foi unânime em concordar com a importância de estudar mais a 

criatividade, isto é as respostas registaram 84% em acredito totalmente e 16% no acredito, 

todas as respostas foram positivas.  

 

Estas percentagens sugerem que profissionais do mercado e docentes universitários 

concordam no estudo mais aprofundado das características da criatividade na Publicidade 

Exterior. Estes resultados poderão ser indicativos de que no futuro possa existir uma 

relação mais próxima entre as Universidades, o ambiente de formação por excelência dos 

profissionais ligados à área da Publicidade, e o mercado da Publicidade Exterior.  
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Questão 12.4. 

 

Fifura 86 – Criação de novos suportes. 

 

Esta figura ilustra as repostas do painel de peritos à questão que refere a introdução de 

novos suportes como forma de desenvolver o sector da Publicidade Exterior. 

 

As respostas do painel revelam que 68% acreditam totalmente que a introdução de novos 

formatos de suportes de Publicidade Exterior no mercado português ajuda a desenvolver o 

mercado, seguido de 20% que acreditam na mesma hipótese.  

 

Estas respostas sugerem que os profissionais consideram que num futuro próximo seja 

possível introduzir novos suportes de Publicidade Exterior como forma de dinamizar o 

negócio. Novos formatos poderão ser mais atractivos para o anunciante, poderão permitir 

praticar preços diferentes e talvez mais competitivos. 

4%
4%

4%

20%

68%

Não acredito em absoluto

Não acredito

Acredito com reservas

Acredito

Acredito totalmente



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

261  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

  

13 
Por favor, indique em que medida acredita que se implementarão até ao ano de 2015 as 

seguintes estratégias para lutar pela estruturação do sector da Publicidade Exterior? 

 

Quadro 36- Resultados da Análise Estatística (SPSS aplicado à Técnica Delphi). 

 1ª Volta  2ª Volta  

 Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

13.1. Estudo de Medição de 
Audiências  

3,36 (0,90) 3,00 3,40 (0,95) 3,00 

13.2. Associação do sector a nível 
nacional 

2,92 (0,64) 3,00 3,00 (0,76) 3,00 

13.3. Aumento da Formação 
profissional no sector 

3,76 (0,72) 4,00 3,80 (0,76) 4,00 

13.4. Aumento da Inovação no 
sector. 

4,64 (0,90) 5,00 4,64 (0,90) 5,00 

13.5. Políticas das Câmaras 
Municipais Uniformes a nível 
nacional 

4,40 (1,11) 5,00 4,40 (1,11) 5,00 

13.6. Lei da Publicidade mais 
específica sobre a colocação de 
suportes da Publicidade Exterior, 
que clarifique sem prejudicar o 
sector. 

4,44 (1,12) 5,00 4,44 (1,12) 5,00 

13.7. Divulgação do Investimento na 
Publicidade Exterior claro e que seja 
representativo da realidade do país. 

3,68 (0,80) 4,00 3,68 (0,80) 4,00 

13.8. Criação de um órgão de Estudo 
do sector considerado uma fonte 
fiável. 

2,72 (0,97) 3,00 2,76 (0,96) 3,00 

 

Nesta questão a análise estatística efectuada não revela grandes diferenças da Média, da 

primeira para a segunda volta, apesar de ter sido registado pequenas diferenças no desvio 

padrão. Nas oito questões colocadas podemos confirmar o alcance do consenso. 
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Os peritos do painel parecem acreditar que as diversas estratégias propostas para estruturar 

o sector poderão ser implementadas até 2015, apesar de acreditarem mais na viabilidade de 

algumas sugestões do que noutras. 

 

A análise efectuada revela também que o painel de peritos reflecte uma opinião mais 

optimista relativamente ao aumento da formação profissional e ao aumento da inovação do 

sector. A primeira questão não depende directamente do sector mas sim das estruturas do 

ensino português, principalmente do ensino universitário.  

 

A questão do aumento da inovação depende exclusivamente do sector e os profissionais 

acreditam sem reservas nesta evolução. 

 

Parecem um pouco mais reticentes no que diz respeito ao desenvolvimento do estudo de 

medição de audiências, o que pode ser prejudicial ao desenvolvimento a médio e longo 

prazo do sector, dado que esta é uma forma de estudar melhor o comportamento dos 

consumidores portugueses.  

 

Até ao momento o sector tem estado a seguir critérios que directamente relacionados com 

o fluxo do tráfego nas principais vias de tráfego nas cidades portuguesas pois é nestes 

locais que podemos encontrar maior número de suportes de Publicidade Exterior. Existem 

outros locais onde a presença de suportes do meio outdoor é significativamente maior 

como nos locais de diversão nocturna, junto de espaços de lazer familiares como parques e 

jardins para passear bem como centros comerciais. 

 

O painel parece reticente relativamente ao desenvolvimento de uma associação a nível 

nacional mais activa. Como sabemos a associação existe e têm efectuado um esforço para 

defender o sector. Mas é necessário que seja mais activa e que possa colaborar no 

desenvolvimento de estudos que permitam ajudar a Publicidade Exterior, como por 

exemplo, a realização de manual de boas práticas (já sugerido pelo painel), colaborar e 
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 incentivar estudos de audiências, acções de formação profissional, ajudar a melhorar as 

relações do sector com as Câmaras Municipais, entre outras medidas.  

 

Esta dificuldade latente parece ser indicadora também de grandes diferenças no seio do 

sector, provavelmente devido a este ser um sector pouco estudado e onde existe muita 

confusão como por exemplo a existência de empresas que se dizem actuar na área da 

Publicidade Exterior e na realidade o que fazem é organização de eventos e outras que são 

simplesmente gráficas que executam todo o tipo de trabalho e também imprimem cartazes. 

 

O grupo de peritos deposita muita esperança na mudança das leis num futuro próximo: 

tanto na lei da Publicidade Exterior como no aparecimento de políticas mais uniformes nas 

Câmaras Municipais. 

 

Relativamente à divulgação clara do investimento da Publicidade Exterior, o painel 

considera que é possível que esta medida seja implementada até 2015, o que é muito 

positivo, pois neste momento é díficil encontrar dados publicados sobre as empresas que 

investem mais em Publicidade Exterior, o que torna dificil a elaboração de um ranking tal 

como existe dos anunciantes da Publicidade em Geral.  

 

A criação de um Órgão que possa estudar o sector de forma independente e fiável é um 

objectivo que parece mais improvavel de alcançar até 2015, pois o painel mostra reservas 

neste ponto, o que pode ser indício da dificuldade do sector se associar e trabalhar como 

um todo. Esta dificuldade na união das empresas do sector poderá estar relacionada com a 

competitividade entre as empresas de Publicidade Exterior nacionais. Trata-se de um sector 

em que existem muitas pequenas e médias empresas que lutam para manter um negócio 

estável. Na capital, em Lisboa, é relativamente fácil manter os suportes alugados aos 

anunciantes. Nas cidades mais pequenas esta é uma área que depende muito do comércio 

local que por vezes é muito instável. 
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Questão 13.1. 

 

Figura 87 - Estudo de Medição de Audiências. 

 

Esta figura ilustra a posição do painel relativamente à possibilidade de implementação até 

2015 de um estudo de medição de audiências na Publicidade Exterior.  

 

As respostas revelam que o painel acredita com reservas, 44%, nesta possibilidade, mas 

estas reservas são seguidas do registo de 32% de repostas Acredito e de 12% que acreditam 

totalmente. Na realidade são 44% que acreditam na possibilidade de implementação de um 

estudo de medição de audiências até 2015 e 44% que referem acreditar com reservas na 

elaboração deste estudo. Só 12% (8% não acredita e 4% não acredita em absoluto) do 

painel não acredita na realização deste estudo. 

Após a análise das percentagens, é possível afirmar que o painel considera possível a 

realização, num futuro próximo, de um estudo de medição de audiências apesar da elevada 

percentagem de respostas que acreditam com reservas. Provavelmente este facto é 

indicador das dificuldades que o sector terá de enfrentar para dar o primeiro passo no 

sentido de começar a trabalhar no estudo, dado que a primeira fase é de facto listar os 

critérios de base que sejam aceites pelo grupo de empresas do sector.  

4%
8%

44%

32%

12%

Não acredito em absoluto

Não acredito

Acredito com reservas

Acredito

Acredito totalmente



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

265  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

 13.2. 

 

Figura 88 – Associação do sector a nível nacional. 

 

Esta figura ilustra o resultado percentual das respostas do painel de profissionais sobre a 

possibilidade de, até 2015, conseguir ter uma associação a funcionar mais eficazmente e a 

representar de forma global todo o sector de Pubçlicidade Exterior.  

 

Sabemos que a a Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade Exterior (APEPE) já 

existe, mas através do levantamento da informação realizado nas entrevistas, foi possível 

perceber que: a Associação representa um grupo de empresas portuguesas. As 

multinacionais ou as empresas maiores de Publicidade Exterior parecem não fazer parte 

desta associação. 

 

Por outro lado o sector precisa de uma associação mais activa e dinâmica que possa ajudar 

a resolver eficazmente os problemas do sector como por exemplo agilizar o relacionamento 

com as diferentes Camaras Municipais de todo o país, lançar as bases para um estudo de 

medição de audiências, ajudar a realizar um Manual de Boas Práticas para o sector.  
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Questão 13.3. 

 

Figura 89 – Aposta na formação profissional no sector. 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel relativamente à possibilidade de aumentar a 

aposta na formação profissional no sector.  

 

As respostas indicam que 72% do profissionais acreditam que a formação profissional na 

Publicidade Exterior vai aumentar até 2015.  

Esta área de actividade é uma área que exige conhecimentos inerentes às práticas exercidas 

diariamente. Dado que o painel é constituído por profissionais do mercado da Publicidade, 

Publicidade Exterior e Docentes Universitários, a elevada percentagem que acredita no 

aumento da formação indica que ambas as vertentes, professores e profissionais com 

experiência, estão dispostas a realizar um esforço neste sentido.  

 

Dada a especificidade do negócio, a formação poderá ser efectuada nas universidades e em 

escolas profissionais, mas existe uma componente muito especifica que deverá ser dada no 

âmbito das empresas do sector ou através de programas de formação que poderiam ser 

criados e certificados por uma associação do sector mais activa.  
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Questão 13.4. 

 

Figura 90 – Aumento da Inovação do sector. 

 

Esta figura ilustra as respostas em percentagem do painel sobre a possibilidade de 

aumentar até 2015 a inovação na Publicidade Exterior. 

 

As respostas do painel indicam que 80% dos profissionais acreditam totalmente que a 

inovação no sector vai aumentar no futuro próximo.  

De facto, há indicios que esta possibilidade já está a confirmar-se neste momento, dado que 

ao olhar para a Publicidade Exterior que se faz neste momento em Portugal é possível 

verificar a existência de mudanças que ocorrem diariamente ao nível da inovação e 

criatividade dos suportes de Publicidade Exterior.  

 

Estas mudanças têm o objectivo de tornar o suporte de publicidade Exterior mais apelativo 

para o consumidor, numa tentativa de destacar mais a campanha publicitária de 

determinado anunciante. Obviamente estas inovações têm custos, mas que poderão ser 

diluídos dado que existem estudos que referem a influência positiva no aumento das 

vendas na Publicidade Exterior.  
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 Questão 13.5. 

 

Figura 91 – Políticas das Camâras Municipais uniformes a nível nacional.  

 

Esta figura ilustra a opinião do painel sobre a possibilidade de implementação até 2015 de 

políticas das Camâras Municipais uniformes a nível nacional. 

 

As respostas indicam que 72% dos profissionais acreditam totalmente que a uniformização 

das políticas camarárias relativamente às leis que regem a Publicidade Exterior pode 

acontecer até 2015. Esta percentagem tão elevada de respostas, sugere que os profissionais 

acreditam mesmo que esta uniformização se pode resolver num futuro próximo.  

 

Torna-se relevante implementar esta estratégia com o objectivo de estruturar a Publicidade 

Exterior, até porque este é um problema que está a interferir muito com o desenvolvimento 

do sector.  

 

O facto de ser possível encontrar facilmente no website de algumas Camaras Municipais o 

decreto de lei que rege a colocação de suportes de Publicidade Exterior nas respectivas 

localidades é indicativo de mudança, pois demonstra que a lei existe e que está disponivel 

para consulta.  

4% 4%

12%

8%

72%

Não acredito em absoluto

Não acredito

Acredito com reservas

Acredito

Acredito totalmente



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

269  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

  

Questão 13.6. 

 

Figura 32 – Lei da Publicidade mais específica sobre a colocação de suportes de 

Publicidade Exterior que clarifique sem prejudicar o sector. 

 

Esta figura ilustra a opinião do painel de peritos sobre a possibilidade de implementar até 

2015 uma lei que clarifique a colocação de suportes de Publicidade Exterior.  

 

As respostas do painel indicam que 76% dos peritos acreditam totalmente que é possível 

fazer publicar uma lei defina de forma clara a colocação dos suportes do meio Outdoor. 

Esta elevada percentagem indica que é importante para o sector uma lei clara e idealmente 

igual em todas as cidades, isto é, neste momento as empresas distribuidoras de posições do 

meio Outdoor acabam por ter de fazer um acordo diferente em cada camara municipal e 

têm de cumprir regras diferentes de cidade para cidade. Este tipo de situação é um entrave 

para o desenvolvimento do sector e encarece a publicidade para o anunciante.  

Devemos relembrar que as empresas distribuidoras de Publicidade Exterior oferecem 

contrapartidas às camaras municipais, como por exemplo as estruturas das paragens de 

autocarro que são um beneficio para os cidadãos e ou as cabines telefónicas. Desta forma é 

possível afirmar que uma relação mais transparente só traria beneficios a ambas as partes. 
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Questão 13.7. 

 

Figura 93 – Divulgação do investimento na Publicidade Exterior claro e que seja 

representativo da realidade do país. 

 

Esta figura é ilustrativa das respostas do painel sobre a possibilidade de implementar até 

2015 uma forma de divulgação do investimento realizado em Publicidade Exterior pelos 

anunciantes que seja claro e representativo da realidade portuguesa.  

 

O gráfico indica que 72% dos profissionais do painel Delphi acreditam que é possível 

divulgar o investimento realizado em Publicidade Exterior. Neste momento não é fácil 

encontrar dados isolados sobre a Publicidade Exterior, como por exemplo identificar os 

anunciantes ou os sectores de actividade que mais investem.  

 

A divulgação deste tipo de informação implica ter um sistema base para recolher 

informações das empresas distribuidoras de Publicidade Exterior que actuam em todo o 

país, com o objectivo de representar a realidade portuguesa.  
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Questão 13.8. 

 

Figura 94 – Criação de um órgão de estudo do sector considerado uma fonte fiável. 

 

Esta figura ilustra os resultados do painel relativamente à criação de um Órgão de estudo 

do sector considerado uma fonte fiável.  

O painel de peritos acredita com reservas 52% que é possível considerar a criação de um 

Órgão de estudo do sector fiável até 2015.  

O que sugere que a maioria dos profissionais têm reservas sobre a possibilidade da criação 

de um órgão que possa estudar melhor esta área.  

 

Esta reserva leva-nos a levantar considerar que poderá ser algo difícil de implementar 

porque é um sector pouco explorado e por isso exige mais tempo para iniciar a sua 

actividade ou porque painel considera que este tipo de estudos poderá ser efectuado pela 

Associação de Publicidade Exterior.  
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14 
Que estratégias são imprescindíveis adoptar para aumentar o investimento publicitário no 

meio Exterior? 

 

Quadro nº 37 - Estratégias a adoptar para aumentar investimento no meio Exterior 

Soluções para Adoptar Nº de Respostas 

Medição de audiências 15 

Normalização das taxas pagas autarquias 13 

Mais apoio a Micro e PME's 12 

Melhorar a legislação 1 

Acabar exclusividade em certos municípios 1 

Clarificação da legislação  1 

Definição de áreas para pagar taxas  1 

Envolver Universidades no design e certificação de estruturas 1 

Implementação da ética publicitária como factor de qualidade 

dos produtos finais 

1 

Apostar na qualidade da comunicação e nos meios mais eficazes 

para atingir público-alvo 

1 

Elaborar processos publicitários credíveis que vão de encontro às 

necessidades dos indivíduos 

1 

Estudar mercados para ter percepção mais clara das opções mais 

viáveis 

1 

Não repetir conceitos publicitários em realidades sociais e 

culturais diferentes 

1 

Associação a funcionar 1 

Propor guia de boas práticas 1 

Medir retorno de investimento 1 
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 Questão 14. (resposta aberta) 

 

Figura 95 – Ilustra as respostas do painel sobre as estratégias a adoptar para aumentar o 

investimento publicitário na Publicidade Exterior. 

 

As respostas do painel dão destaque mais uma vez à medição de audiências, normalização 

das taxas pagas nas autarquias e a um apoio maior às pequenas e médias empresas.  

 

É de notar que os pontos que foram referidos anteriormente como as soluções para os 

problemas, voltam a ser referidos em maior número de respostas nesta questão que solicita 

as estratégias a adoptar para aumentar o investimento publicitário. 

 

Alguns peritos acrescentam ainda que estas estratégias poderão permitir baixar os custos da 

Publicidade Exterior, tornando possível um incremento no investimento no sector. 

 

Nesta questão são ainda apontadas outras estratégias que estão relacionadas com a ligação 

do sector às Universidades e com um estudo maior dos mercados e dos processos 

publicitários.  
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15 
 

O planeamento na Publicidade Exterior é tão importante como em qualquer outro meio 

publicitário.  

Na Publicidade Exterior quem exerce a maior influência no Planeamento da Publicidade 

Exterior? 

 

Quadro 38 - Resultados da Análise Estatística (SPSS aplicado à Técnica Delphi). 

 1ª Volta  2ª Volta  

 Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

15.1. Agências de Publicidade  4,56 (0,71) 5,00 4,56 (0,71) 5,00 

15.2. Distribuidores de Publicidade 

Exterior 

4,00 (0,70) 4,00 4,00 (0,70) 4,00 

15.3. Anunciantes 4,60 (0,76) 5,00 4,60 (0,76) 5,00 

15.4. Agências de Meios 4,48 (0,87) 5,00 4,48 (0,87) 5,00 

15.5. Centrais de Compra 4,24 (1,23) 5,00 4,24 (1,23) 5,00 

 

No seguimento dos dados da análise estatística acima colocados, podemos observar que o 

painel considera chegou a consenso que os Anunciantes são aqueles que exercem maior 

influência no planeamento da publicidade Exterior. No âmbito do panorama do sector da 

Publicidade global, podemos referir que Agências de Publicidade, Distribuidores de 

Publicidade Exterior, Anunciantes, Agências de Meios e Centrais de Compras são os 

players que mais colaboram no plano final de planeamento da Publicidade Exterior.  

Os profissionais do painel consideram que o anunciante é de facto aquele que detém um 

papel mais importante na decisão final dado que é ele quem realiza o investimento no meio 

Outdoor. 
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 Questão 15.1. 

 

Figura 96 – Agências de Publicidade 

 

Esta figura ilustra a opinião do painel sobre o facto das Agências de Publicidade exercerem 

influência no planeamento da Publicidade Exterior.  

 

O gráfico regista que 68% das respostas concorda totalmente com que as agências de 

Publicidade exercem a maior influência no planeamento do meio Outdoor, seguido de 20% 

que concordam.  

 

É possivel referir que 88% das respostas concordam que as agências de publicidade 

exercem a mior influência no planeamento do meio Outdoor, dado que são estas empresas 

que elaboram o conceito criativo das campanhas publicitárias podendo influenciar a 

possibilidade inicial de sugerir a inserção ou não do meio exterior numa campanha 

multimeios. Muitas agências já tratam da produção dos anúncios e sugerem o planeamento 

das campanhas ao anunciante.  
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Questão 15.2. 

 

Figura 97 – Distribuidores de Publicidade Exterior 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel sobre o facto dos Distribuidores de Publicidade 

Exterior exercerem a maior influência no planeamento da Publicidade Exterior. 

 

O painel revela que 64% das respostas concorda com a afirmação de que os Distribuidores 

de Publicidade Exterior são quem exerce maior influência no planeamento do meio 

exterior. As respostas apresentam 20% que concordam totalmente com esta afirmação, o 

que perfaz um total de 84% que concordam e concordam totalmente.  

 

Estes resultados colocam um grande peso da influência no planeamento nas empresas que 

detém os suportes, elaboram os circuitos de Outdoors e comercializam junto das agências 

ou junto dos anunciantes esses mesmos suportes.  
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Questão 15.3. 

 

Figura 98 – Anunciantes. 

Esta figura ilustra o resultados das respostas do painel sobre a afirmação de que os 

anunciantes são quem maior influencia exerce no planeamento da publcidade Exterior.  

 

As respostas do painel indicam que 76% concordam totalmente com a afirmação de que o 

anunciante é quem exerce maior influencia no planeamento da Publicidade Exterior, 

seguido de 8% de concordo. Neste caso podemos afirmar que 84% dos peritos concordam 

e concordam totalmente que o anunciante é quem mais influencia o planemanento do meio 

exterior. Estes resultados elevados podem derivar do facto de ser o anunciante quem paga a 

Publicidade Exterior e por isso exerce maior influencia na decisão final dos locais onde 

coloca a sua campanha publicitária.  

Apesar de ser o distribuidor que disponibiliza os diferentes circuitos de suportes de 

Publicidade Exterior, localizações que foram escolhidas pela sua posição estratégica – um 

conhecimento que o distribuidor de Outdoor tem devido à sua experiência, quem paga a 

criatividade, produção e planeamento e compra de espaço publicitário é o anunciante que, 

por sua vez também considera a sua opinião válida devido à experiência que tem do 

mercado.  
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Questão 15.4. 

 

 

Figura 99 – Agências de Meios. 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel de profissionais sobre a afirmação de que as 

agências de meios são quem mais influência no planeamento da Publicidade Exterior. 

 

As respostas do painel mostram que 72% concordam totalmente e 4% concordam que as 

agências de meios são quem mais influencia o planeamento da Publicidade Exterior, o que 

significa 76% de respostas que concordam com esta afirmação.  

 

De facto as agências de meios podem influenciar muito a decisão dos anunciantes sobre a 

forma de como distribuir o investimento publicitário e em que meio dispenderá mais 

dinheiro. 
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Questão 15.5. 

 

 

Figura 100 – Centrais de Compras 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel sobre a afirmação de que as Centrais de Compras 

são quem mais influencia no planeamento da Publicidade Exterior. 

 

As respostas do painel mostram que 68% concorda totalmente com esta afirmação, seguido 

de 4% que concordam e 16% concorda com reservas. As respostas revelam ainda que 12% 

não concorda e não concorda em absoluto. 

 

Ao juntar as respostas positivas verificamos que 72% do painel concorda com a afirmação 

de que as Centrais de compras detêm maior influência no planeamento da Publicidade 

Exterior pois quando compram espaço publicitário em grande quantidade estão já a mostrar 

qual a sua aposta e que tipos de suportes comercializam junto dos anunciantes. 
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16 
 

O planeamento deverá ser efectuado com rigor para que a campanha tenha o efeito 

desejado de alcançar os públicos para a qual se direcciona. 

 

Concorda que a utilização de ferramentas especificas são uma mais valia no Planeamento 

da Publicidade Exterior. 

 

Quadro 39-  Resultados da Análise Estatística (SPSS aplicado à Técnica Delphi). 

 1ª Volta  2ª Volta  

 Média (DP) Mediana Média (DP) Mediana 

16.1. Software Específico  4,56 (0,71) 5,00 4,56 (0,71) 5,00 

16.2. Software desenvolvido à 

medida 

4,00 (0,70) 4,00 4,00 (0,70) 4,00 

16.3. Informação global sobre o 

mercado e compradores 

4,60 (0,76) 5,00 4,60 (0,76) 5,00 

16.4. Análise dos investimentos 

segundo os preços de tabela de 

publicidade 

4,48 (0,87) 5,00 4,48 (0,87) 5,00 
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Questão 16.1. 

 

Figura 101 – Software específico. Ex. Plangest. 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel sobre a utilização de ferramentas especificas como 

um software especifico, o Plangest, ser uma mais valia no planeamento da Publicidade 

Exterior.  

 

As respostas do painel indicam que só 12% concordam com esta afirmação, 80% concorda 

com reservas e 8% não concorda.  

A elevada percentagem de concordo com reservas sugere que ou este software não é o 

preferido pela maioria dos profissionais ou estes não consideram essencial a utilização de 

um software específico para o planeamento da Publicidade Exterior.  

De qualquer forma a elevada percentagem de concordo com reserva permite indicar que a 

utilização de ferramentas específicas podem não ser uma mais valia no planeamento do 

meio Outdoor. 
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 Questão 16.2. 

 

 

Figura 102 – Software desenvolvido à medida. 

 

Esta figura ilustra as respostas dos profissionais sobre a afirmação de que um software 

desenvolvido à medida pode ser uma mais-valia para a Publicidade Exterior. 

As respostas do painel indicam que 68% concorda com a afirmação de que o software 

desenvolvido à medida possa ser uma mais-valia no planeamento da Publicidade Exterior e 

que 32% concordam com reservas. 

 

A maioria das respostas (68%) sugere que um software desenvolvido à medida pode, de 

facto, ser uma mais-valia para o planeamento da Publicidade Exterior. 

As respostas indicam ainda que 32% concordam com reservas a esta afirmação o que 

sugere que alguns profissionais têm ainda reservas sobre o facto de um software 

desenvolvido à medida ser uma mais-valia para o planeamento da Publicidade Exterior. 

Estas reservas poderão estar ligadas ao facto dos profissionais não acreditarem que um 

software possa ajudá-los a desempenhar o seu trabalho ou porque acreditam que o 

planeamento depende mais de outros factores que não uma ferramenta informática.  
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Questão 16.3. 

 

Figura 103 – Informação global sobre o mercado e compradores 

 

Esta figura ilustra as respostas do painel de profissionais sobre a afirmação de que mais 

informação global sobre o mercado da Publicidade Exterior e seus compradores ou 

anunciantes, isto é, uma espécie de “Quem é Quem?” na Publicidade Exterior, poderá ser 

uma mais-valia para o planeamento na Publicidade Exterior. 

 

As respostas do painel revelam que 76% concorda com reservas sobre o facto de que mais 

informação global sobre o mercado e compradores possa ser uma mais-valia para o 

planeamento da Publicidade Exterior. As respostas indicam ainda que 20% concorda e só 

4% concorda totalmente. 

 

Estes resultados sugerem que provavelmente mais informação global sobre o mercado da 

Publicidade Exterior não é uma mais valia, pelo menos no que diz respeito ao planeamento 

deste meio.  

 

76%

20%

4%

Concordo com reservas

Concordo

Concordo totalmente



 

 

  Universidad de Extremadura 

 

 

284  
Publicidade Exterior em Portugal 

 

  

Questão 16.4. 

 

 

Figura 104 – Análise dos investimentos segundo os preços de tabela de Publicidade 

 

Esta figura ilustra o resultado das respostas do painel sobre a questão que refere a análise 

dos investimentos segundo os preços de tabela de publicidade poder ser ou não uma mais-

valia no planeamento da Publicidade Exterior.  

 

As respostas do painel são todas positivas em que 84% concordam com reservas e 16% 

concordam, o que sugere que esta informação é relevante mas não é prioritária para fazer o 

planeamento deste meio publicitário. 

 

Em Portugal, as informações disponibilizadas sobre o investimento em Publicidade 

Exterior não são detalhadas nem por sector de actividade, nem por tipo de suporte, nem por 

zona geográfica.  
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Questão 16.5. 

 

Figura 105 – Estudos sobre o sector da Publicidade Exterior 

 

Esta figura representa as respostas do painel sobre a questão que refere os estudos sobre o 

sector da Publicidade Exterior serem uma mais valia no planeamento deste meio 

publicitário.  

 

As respostas do painel de profissionais dividem-se entre 72% concorda totalmente, 8% 

concorda e 20% que concorda com reservas. As respostas são todas positivas o que sugere 

que todos os profissionais do painel afirmam unanimamente a necessidade de serem 

realizados estudos sobre o sector pois estes poderão ser uma mais valia no planeamento da 

Publicidade Exterior, ajudando a aumentar o investimento publicitário no meio Outdoor.  
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6. Contraste de hipóteses 

Contraste da hipótese um – “Existe uma definição comum de Publicidade Exterior 

enquanto actividade especifica no contexto dos meios publicitários” 

Após o exposto é possível validar parcialmente a hipótese um dado que o estudo de campo 

permitiu encontrar uma definição mais ampla que se valida em duas direcções:  

- O primeiro estudo exploratório revelou que existia uma definição muito vaga, não era um 

consenso explícito mas sim algo subjacente. Existia uma definição de Publicidade Exterior 

que era redutora, pois não respondia à realidade.  

- O trabalho de campo permitiu revelar uma definição que existia implícita mas que 

necessitava de ser reflectida pelos profissionais do sector. Após o questionário Delphi, 

tornou-se fácil elaborar essa definição. 

De facto, foi alcançada uma definição comum de Publicidade Exterior enquanto actividade 

específica no contexto dos meios publicitários. 

Contraste de hipótese dois - “A Publicidade Exterior apresenta maturidade por ser um 

sector de mercado no auge” 

A segunda hipótese valida-se parcialmente. Este é um sector maduro construído com 

rotinas que se repetem. Existe uma estrutura tão dispersa que inclui a realização do 

conceito criativo, o trabalho dos operadores de Publicidade Exterior e das gráficas em que 

é difícil para os profissionais que nele trabalham refletir sobre os conceitos subjacentes.  

Contraste de hipótese três – “não existe coerência entre as opiniões dos especialistas e a 

prática profissional actual”.  

A hipótese três não é verdadeira. De facto, com a informação recolhida no trabalho 

exploratório realizado tudo apontava na direcção de não existir estrutura o que levou a 

acreditar as opiniões dos especialistas não coincide com a prática profissional.  

No entanto, o trabalho de campo revelou que na realidade essa coerência existe, está 

subjacente o que nos leva a concluir que estamos a um passo de conseguir uma estrutura 

clara num futuro próximo, talvez para 2015.  
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7. Conclusões 

 

A Publicidade Exterior é a forma mais antiga de Publicidade existindo registos de anúncios 

no espaço público desde há pelo menos cinco mil anos nos Egípcios. Registos de sinais 

utilizados para identificar diferentes actividades foram utilizados sucessivamente por 

diferentes povos, tal como é referido no capítulo um sobre as origens da Publicidade 

Exterior. 

 

Este trabalho de investigação não pretende ser um trabalho sobre a história da Publicidade 

Exterior, mas a informação recolhida sobre a história recente deste meio em Portugal leva 

a constatar que reflecte períodos de estabilidade e/ou de instabilidade politica e social. 

Como referimos no capítulo um, sobre a história da Publicidade Exterior em Portugal, 

espelhou as tendências artísticas da Arte DECO no século XX bem como retrocedeu 

durante e após a revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974. E se anos antes era 

desenhada por artistas no em 1974 e durante os anos seguintes foi limitada a alguns 

cartazes de propaganda política com poucas preocupações estéticas.  

 

A entrada de Portugal na Comunidade Europeia foi um marco importante e tornou possível 

desenvolver rapidamente o meio exterior. Actualmente, existem duas empresas 

multinacionais que lideram o negócio da publicidade Exterior importando metodologias de 

trabalho que têm sido seguidas pelas empresas nacionais de menor dimensão. Apesar do 

desenvolvimento deste setor e da inovação disponível nos diferentes suportes de 

Publicidade Exterior, existem limitações como por exemplo a inexistência de estudos de 

medição de audiências e de uma associação forte para melhor defender e dinamizar o 

sector. 
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A Publicidade Exterior desenvolveu-se paralelamente às civilizações e tornou-se no que é 

actualmente devido às influências sociais, culturais, tecnológicas, económicas e políticas. 

Mas porque é um meio que comunica mensagens também influencia a sociedade, 

comunicando valores culturais, estéticos e tendências sociais. 

 

Apesar das limitações, a Publicidade Exterior em Portugal tem ocupado o terceiro lugar no 

âmbito do investimento publicitário, surgindo após a televisão e a imprensa 

respectivamente primeiro e segundo lugares. Desde 1995, que o investimento no meio 

exterior tem mantido uma curva ascendente e em 2011, apesar da severa crise económica 

registou um crescimento ligeiro face ao ano anterior. A lista dos maiores anunciantes em 

Publicidade Exterior em 2011 mostra nos primeiros dez lugares os quatro operadores 

principais de telecomunicações (telemóvel e internet), um sector que ainda não entrou em 

crise e que talvez tenha ajudado a manter o crescimento do meio exterior. A inovação dos 

suportes aliada à criatividade poderá ter contribuído para o crescimento do investimento 

neste ano. 

 

A Publicidade Exterior em Portugal é um negócio que envolve os operadores, alvo deste 

trabalho de investigação, as agências de publicidade criativas e as centrais de meios. Esta 

ligação existe desde o inicio do Século XX, quando surgiram as primeiras agências de 

publicidade e o meio exterior foi incluído como mais um serviço a disponibilizar ao 

anunciante. De acordo com o exposto no capitulo dois, apesar da elevada autonomia dos 

operadores da Publicidade Exterior, que trabalham com redes de suportes organizadas e 

por vezes possuem gráfica própria para imprimir os cartazes, o circuito anunciante – 

agência – operador de Publicidade Exterior, parece manter-se no presente e continuar num 

futuro próximo. 

 

O sector da Publicidade Exterior parece ser pequeno pelo número de operadores, mas pelos 

valores de investimento que move todos os anos, pelo registo de um crescimento no 

investimento gradual anual, e pela relação de parceria com as outras agências e 
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 consequentemente pelos postos de trabalho que implica, tem um importante papel 

dinamizador do sector empresarial e do negócio da publicidade, o que acentua a sua 

dimensão económica. 

 

A Publicidade Exterior é um meio publicitário situado above the line, inserido como os 

outros meios publicitários na comunicação de marketing. Tem como objectivos principais 

divulgar e persuadir à venda do produto e os seus suportes foram sendo desenvolvidos e 

melhorados à medida que os avanços tecnológicos foram surgindo tendo por objectivo ser 

adaptados da melhor maneira ao ambiente citadino, tendo alguns deles como o mobiliário 

urbano uma função dupla de comunicação e de utilidade para o consumidor, como por 

exemplo a paragem de autocarro.  

 

A publicidade Exterior é pautada por diversas características que a tornam atractiva. O 

facto de simplesmente existir na rua e poder ser colocada junto do ponto de venda sendo 

gratuita para o consumidor, torna este meio publicitário apetecível para ser estudado pelos 

investigadores. Assim, podem ser mencionados trabalhos de diversos investigadores que 

comprovam que uma campanha publicitária no meio outdoor tem consequências positivas 

nas vendas. Destacam-se os estudos sobre a medição de audiências encontrados em 

diversos países, mas ainda não existe um sistema que seja aplicado de forma global ao 

mercado.  

 

Os trabalhos desenvolvidos até ao momento pelos investigadores mostram estudos 

aplicados a situações específicas quase sempre relacionados com o reflexo nas vendas, na 

medição de audiências ou na recordação das marcas, mas não foi encontrada menção a 

uma definição clara de Publicidade Exterior ou uma lista de suportes, o que nos leva a 

concluir que a Publicidade Exterior até ao momento tem sido pouco estudada e por outro 

lado justifica o interesse deste trabalho de investigação. 
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O presente trabalho de investigação integra um trabalho de campo que constituído pela 

primeira fase: um estudo exploratório desenvolvido em três etapas, e pela segunda fase: 

uma investigação qualitativa, tal como está detalhado no capitulo cinco. 

 

Na primeira fase, o estudo exploratório da primeira etapa permitiu fazer um levantamento 

dos problemas a Publicidade Exterior em Portugal e da lista de suportes. A definição de 

Publicidade Exterior não foi conseguida.  

 

O estudo exploratório da segunda etapa permitiu confirmar a lista de suportes junto dos 

estudantes do ensino superior e mostrou mais uma vez a indefinição do conceito de 

Publicidade Exterior.  

 

O estudo exploratório três permitiu encontrar uma lista de operadores de Publicidade 

Exterior através de uma análise de conteúdo dos websites destas empresas, dado que 

inicialmente também existia alguma confusão e revelou-se importante perceber quais as 

empresas que detém redes de suportes de Publicidade Exterior e as que têm outro tipo de 

negócio. 

 

No final das três etapas do estudo exploratório foram essenciais para esta investigação 

dado que não havia muita bibliografia disponível. O trabalho desenvolvido no âmbito do 

estudo exploratório não permitiu encontrar uma definição de Publicidade Exterior, mas 

tornou possível reunir a informação de base para realizar o painel Dephi, pois só com esta 

técnica seria possível delinear uma definição de Publicidade Exterior com o conceito dos 

especialistas.  

 

O questionário Delphi foi aplicado a operadores da Publicidade Exterior, a profissionais de 

agências de publicidade e a docentes universitários que leccionam em cursos de 
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 comunicação, tal pode ser consultado no capitulo cinco, onde está explicada a amostra e 

todos os passos realizados. 

De forma global, os especialistas demonstraram estar em consenso com as questões 

colocadas das quais destacamos a definição de Publicidade Exterior.  

 

 

De acordo com os dados recolhidos é possível elaborar a seguinte definição de Publicidade 

Exterior. 

De acordo com os resultados do painel Delphi, a Publicidade Exterior é a Publicidade que 

está na rua, fora de casa dos consumidores (Out-of-Home) e dentro e fora dos espaços 

públicos. Os especialistas também mostram consenso em afirmar que outras formas de 

comunicação realizadas na rua não se inserem no âmbito da Publicidade Exterior como por 

exemplo: grafitis, ou street maketing. 

 

A Publicidade Exterior, enquanto meio publicitário deve ser realizada pelos especialistas e 

integrada no circuito da publicidade, isto é, deve ter como base um conceito criativo que 

implica o trabalho de uma agência de publicidade ou profissional criativo e ser colocada 

nas redes de suportes dos operadores do meio outdoor. Por sua vez, os suportes de 

Publicidade Exterior estão perfeitamente identificados de acordo com as categorias de 

outdoor, mobiliário urbano, transportes, grande formato, formatos inovadores, redes de 

multibanco e publicidade aérea. Os suportes inovadores são muito recentes e por isso não 

estão ainda completamente definidos.  

 

De acordo com a revisão bibliográfica e o trabalho de campo, a Publicidade Exterior é um 

meio publicitário que engloba um conjunto de suportes localizados no espaço público. 

Permite transmissão fácil da mensagem associada à criatividade e inovação de forma 

gratuita e está disponível a qualquer hora do dia e da noite. Os estudos já realizados 

mostram que tem reflexo nas vendas dos produtos e serviços anunciados e permite uma 

elevada recordação da marca na mente do consumidor. No âmbito dos seus suportes, o 
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 mobiliário urbano tem dupla função: a comunicação e a utilidade para os consumidores. É 

atractiva e dinâmica permitindo inovações constantes.  

 

Podemos atribuir à Publicidade Exterior uma dimensão Indoor e Outdoor, na medida em 

que os seus suportes podem estar localizados na rua – Mupis, paragens de autocarro, junto 

às auto-estradas, no estacionamento exterior dos centros comerciais, no exterior dos 

transportes públicos, multibanco na rua – ou num espaço público interior, eg., no interior 

das estações de combóios e metro, no interior da carruagem de metro; no interior dos 

centros comerciais; no interior dos estacionamentos cobertos; no interior do aeroporto; 

multibanco no interior dos centros comerciais. 

 

A Publicidade Exterior está exposta sete dias por semana e 24 horas por dia e cada vez 

mais os seus suportes são colocados em quase todos os locais onde estão os consumidores. 

Este meio publicitário mantém a sua característica mais antiga – o de estar localizado na 

rua – e ganha uma nova dimensão – a de estar localizado no interior dos espaços públicos 

que os consumidores cada vez mais frequentam.  

 

O meio Outdoor mantém outra característica importante – o de estar disponível para o 

consumidor (não é necessário ligar qualquer dispositivo). O que aliado à sua localização – 

cada vez mais perto dos locais de consumo – tornam-no no suporte ideal para manter as 

marcas na mente do consumidor, o que se reflecte positivamente nas vendas dos produtos. 

É flexível e com as últimas inovações pode apresentar uma imagem com movimento ou 

incorporar novas tecnologias digitais. 
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8. Limitações 

 

A principal limitação a esta investigação esteve relacionada com a diminuta literatura sobre 

esta temática o que pode ser encarado como algo positivo pois levou a uma pesquisa junto 

das fontes primárias enriquecedora.  

 

As outras limitações prendem-se com a inexistência de estudos de medição de audiências 

em Portugal, ou mesmo com o facto de a associação de Publicidade Exterior ter ainda uma 

actividade diminuta apesar de se mostrar interessada em participar neste estudo.  
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9. Linhas futuras 

 

O trabalho de campo deste trabalho de investigação permitiu revelar algumas linhas de 

investigação futura, nomeadamente: 

 

- O painel acredita na evolução futura do número de suportes de Publicidade Exterior o que 

poderá estar relacionado com o desenvolvimento dos suportes inovadores. - definição de 

suportes inovadores – são muito recentes e deverão ser estudados noutro trabalho de 

investigação. Mas é possível sugerir que suportes inovadores são todos aqueles que têm 

características que os destacam do suporte tradicional, seja pelo complemento de imagem, 

iluminação, tecnologias digitais ou objectos a três dimensões ao formato tradicional, seja 

por um formato totalmente novo como a guitarra da Vodafone para anunciar o Rock in Rio 

(ver lista de suportes).  

 

- O Painel acredita que a realização de estudos sobre assuntos como a medição de 

audiência poderão ajudar a desenvolver Publicidade Exterior no futuro.  

 

- O painel acredita que profissionais mais especializados ao nível do ensino superior 

poderão contribuir para melhor e desenvolver o sector o que nos leva a sugerir a introdução 

de mais unidades curriculares sobre publicidade e especificamente sobre Publicidade 

Exterior. 
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