
NOVO!

A Bandeirantes acaba de instalar seu terceiro 
TopLed no Recife, no cruzamento da Avenida 
Rui Barbosa com a Rua Amélia. Tem 36m² 

(9m x 4m) o maior formato de Led oferecido ao 
mercado. É um Led com altíssima resolução 
(definição P10), impressionante qualidade e nitidez 
de imagem, comparado aos suntuosos painéis de 
grandes centros, como Tóquio, Londres, Paris  e 
Nova Iorque.

Painéis idênticos estão instalados nas Avenidas 
Conselheiro Aguiar e Herculano Bandeira, na Zona 
Sul do Recife. Este novo TopLed é o maior e mais 
moderno painel de LED do país. 

Supera os painéis tradicionais do mercado, 
permitindo ao anunciante maior visibilidade, grande 
impacto e recall de marca. Possui câmeras de 
controle, uma virada para o painel e a outra para 
tráfego, para visualização online,  com um sistema 
de checking online das campanhas veiculadas.

Assegura excelente cobertura à Zona Norte do 
Recife e atingirá milhares de veículos diariamente, 
uma importante população economicamente 
ativa que se desloca dos tradicionais bairros de 
Apipucos, Casa Forte, Aflitos, Espinheiro, Graças, 
dentre outros, em direção à principal via da cidade, 
a Avenida Agamenon Magalhães.
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Para massificar o slogan  “Única 
como sua casa”, criado pela 
Atma+Bianchi para a Casapronta, 

a agência desenvolveu uma campanha 
onde móveis com design diferenciado se 
incorporam às letras da palavra ÚNICA. 
Este conceito visa solidificar ainda mais o 
fato da loja trabalhar apenas com designers 
exclusivos de reconhecimento nacional e 
internacional. Quem compra na Casapronta 
está adquirindo um produto único, assim 
como é única a casa onde cada um de 
seus clientes mora. Mídia exterior, revista 
e internet são os veículos utilizados para 
divulgar as peças. No caso da mídia 
exterior foram desenvolvidos projetos 
especiais com apliques que dão volume 
a cada móvel exibido. O primeiro motivo 
trabalha com um produto da marca Dedon 

da coleção Nestrest, um balanço de teto 
para jardim  vendido exclusivamente pela 
Casapronta, no Recife. Esta peça ficará 
durante um expressivo período e será 
seguida por outras, as quais contarão com 
o mesmo recurso gráfico.

Uma campanha
com peças únicas

Ficha Técnica:

Agência:  AtmaBianchi
Criação:  Sérgio Pires, Giuliano Bianchi,   
 André Rozowykviat, Camila   
 Cavalcanti e Marcos Cavalcanti
Finalização:  Newton Vaz
Mídia:   Cida Leuthier
Atendimento: Dinara Murta
Produção gráfica: Mirelle Figueiroa
Realização do projeto: Bandeirantes
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Para divulgar e fortalecer a marca 
do portal Meucarango.com em 
Fortaleza, ainda que com uma verba 

reduzida, era preciso investir em uma 
mídia de grande visibilidade, que atingisse 
o público desejado e comunicasse 
de forma rápida e atrativa do que se 
tratava o anunciante.  A solução ideal foi 
encontrada na mídia outdoor, uma vez que 
ela ficaria numa via de grande movimento, 
impactando diária e constantemente 
motoristas e interessados por veículos. 
No entanto, era preciso ainda criar uma 

forma de chamar a atenção e deixar 
claro, mesmo a uma rápida olhada, que 
se tratava de uma marca de internet. A 
saída foi utilizar diversos apliques acima 
da placa, simulando cursores de mouse. 
O resultado não podia ser melhor, uma 
vez que tivemos a preocupação de utilizar 
hastes flexíveis para dar ainda o efeito 
de movimento nos cursores. Com isso, 
conseguimos atingir o objetivo desejado: 
destacar-se entre outras mídias, sendo 
motivo de admiração e comentários.
Agência: PHD Propaganda.

Meu Carango e Não Vacile

Segundo o Sistema de Informação 
de Mortalidade (SIM), o número de 
mortes em acidentes de trânsito com 

MOTOS aumentou no Brasil 263,5% em 10 
anos e supera o aumento de mortes por 
acidentes de trânsito em geral. 
Um dos fatores desse elevado número 
de mortes é a falta de uso do capacete, 

que aumenta em 40% a quantidade de 
acidentes com ferimentos graves na 
cabeça, e em até 70%, as chances de o 
condutor sofrer traumatismos cranianos 
fatais, levando-os à morte. Mais uma vez, a 
Bandeirantes Cearense faz uma campanha 
em outdoor, alertando os motoqueiros para 
a importância do uso do capacete.

Campanhas da Bandeirantes Cearense:
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Como ocorre todos os anos, a Bandeirantes 
Mídia Exterior realizou evento em 
homenagem ao Dia do Mídia. O almoço de 

congraçamento entre o departamento Comercial da 
Empresa e os profissionais de mídia das principais 
agências de Pernambuco realizou-se no restaurante 
Boi & Brasa, com a casa lotada. No intervalo 
houve sorteio, com premiação de aparelhos de TV, 

Ipad, entre outros. O evento foi prestigiado pelo 
presidente do Sinapro (Sindicato das Agências de 
Propaganda) Antonio Carlos Vieira e o presidente do 
Grupo de Mídia Fred Teixeira (Agência Aporte). Da 
Bandeirantes estavam presentes os diretores Mauro 
e Marcelo Santos e a coordenadora de Marketing e 
Vendas Nathalia Santos. A Bandeirantes agradece 
pela presença de todos.

Homenagem ao Dia do Mídia
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A Neolat é uma empresa essencialmente 
pernambucana, com fazenda e indústria 
localizadas na cidade de Timbaúba, na Mata 

Norte de Pernambuco. Nova sim, mas já nasce 
grande. Quando estiver em pleno funcionamento 
será o maior laticínio do Norte/Nordeste. A peça 
de mídia exterior idealizada pela Gerens Gestão 
em Comunicação e executada com maestria pela 
equipe da Bandeirantes desperta o público para a 
chegada de uma marca que zela pela qualidade e 
inovação. Um mecanismo de avanço movimenta o 
leite. Aguardem, afinal vem aí mais que um leite!

Neolat, uma nova marca no
mercado de leite natural

Conheça as 
alternativas 
que facilitam 
seu contacto 
direto com a 
Bandeirantes di
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Durante o mês da realização dos jogos da Copa do Mundo, a AtmaBianchi 
criou uma  peça para chamar a atenção dos torcedores sobre a importância 
do comportamento deles no processo de reciclagem das latas de alumínio de 

refrigerantes em benefício da sustentabilidade do planeta.
Assim, unidades de lixeiras com uma barra de 
gol, no lugar da tradicional abertura para 
descarte de lixo, foram instaladas na entrada 
da Arena Pernambuco, devidamente 
sinalizadas, informando aos torcedores que 
jogassem as latas vazias no gol. Quando 
isso ocorria, ouvia-se um grito de gol vindo da 
lixeira. A mensagem nas peças agradecia 
e informava que a pessoa tinha feito um gol 
de sustentabilidade.
O projeto da lixeira e o mecanismo do sensor 
foram implementados pela Bandeirantes 
Mídia Exterior. Ele surpreendeu tanto as 
pessoas que atiravam as latas na lixeira, 
quanto aquelas que não portavam latas, mas 
se surpreendiam com o grito de gol da 
lixeira. A mensagem que se objetivou dar 
como atitude de cidadania teve pleno êxito.

Projeto especial: a lixeira falante

Com o objetivo do homenagear 
o aniversário da cidade de João 
Pessoa, a Sin Comunicação criou 

para seu cliente Unimed a campanha: 
Unimed. Vivendo João Pessoa, 
sempre. 
A ideia foi mostrar a João Pessoa para os 

pessoenses. A João Pessoa da prática 
de esportes, das belas paisagens e da 
qualidade de vida. Exaltar o orgulho da 
Unimed João Pessoa em fazer parte da 
história da capital paraibana e comemora 
os 429 anos junto com todos que moram e 
escolheram a cidade para viver. 

Unimed homenageia 
aniversário de João Pessoa
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Uma marca com 59 anos

A logomarca BANDEIRANTES foi 
sendo criada aos poucos. De 
princípio, preferimos fazê-la com 

letras minúsculas, pois é assim que  é  
feita a totalidade da nossa leitura, por 
isso somos com elas mais identificados. 
Somente o B permaneceu maiúsculo, por 
tradição e pelo prestigio de iniciar períodos. 
Inclinação - A inclinação nas letras foi 
aplicada para dar sentido de movimento, 
avanço para frente. Quatro bandeirolas que 
além de formarem a letra B simbolizam 
também as direções que podemos ou 
devemos fazer.  
O objetivo da firma Mídia Exterior foi 
colado abaixo, na outra extremidade, para 
servir de balança ao símbolo B inicial. Do 
mesmo jeito, as 5 estrelas H H H H H 

(símbolo de qualidade) também foram 
colocadas na extremidade para  ajudar o 
balanceamento. 
Quanto às cores empregadas, foram 
selecionadas o AZUL, por estar 
associado à segurança, à calma, à 
tranquilidade, à espiritualidade e quanto 
ao LARANJA,ele se associa à alegria, a 
vibração, ao calor, a festa, ao arrojo, etc.
Logomarca BANDEIRANTES – Não se 
trata de uma Marca simples, de uma só 
ou duas palavras, mais sim, composta por 
várias informações, daí, a necessidade 
de uma perfeita distribuição de seus 
elementos de modo a formar uma  balança 
agradável à nossa visão.

Pedro Murilo dos Santos
Diretor-presidente

A Bandeirantes Mídia Exterior sempre 
está realizando ações sociais, 
ajudando diversas ONGs, como 

aconteceu ao apoiar o NACC - Núcleo de 
Assistência a Crianças com Câncer. Para 
isso veiculou durante uma semana em 
sua rede social uma vinheta do Mc Dia 
Feliz, que  se encerrou no dia 30 de 
agosto. A Campanha McDia Feliz 2014 
é coordenada pelo Instituto Ronald 
McDonald, que beneficiará instituições 
que cuidam de crianças e adolescentes 
portadores de câncer no Brasil, com 
a renda proveniente da venda dos 
sanduíches Big Mac. Ao longo destes 16 
anos já foram reformados e ampliados 
diversos setores no NACC como a 
Unidade de Alimentação e Nutrição 
(cozinha, despensa e refeitório); Sala 

de Fisioterapia; Sala de Fonoaudiologia, 
Gabinete Dentário; Andar exclusivo para 
pacientes pós-transplantados; dentre várias 
outras melhorias e conquistas, que só 
foram possíveis graças a participação da 
comunidade nesta campanha, que mobiliza 
centenas de voluntários em prol do NACC. 

Vinheta Cortesia no TopLed promove
Mc Dia Feliz, apoiando o NACC
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Aconvenção anual da Central de 
Outdoor, realizada no Hotel Blue 
Tree-Aeroporto, em São Paulo, 

foi encerrada com a eleição da nova 
diretoria da entidade para gestão do 
Biênio 2014/2016. Para o Conselho de 
Administração foi eleito presidente o 
empresário Mauro Santos, diretor da 
Bandeirantes Mídia Exterior, com sede 
no Recife, e para presidente executivo o 

empresário Marcelo Moura, de São Paulo. 
A convenção tratou de diversos assuntos 
de interesse da entidade, voltados para o 
meio e para o mercado de um modo geral 
e contou com a presença de mais de uma 
centena de empresários da mídia exterior 
de todo o País. Para maiores detalhes 
sobre a atuação de Mauro Santos 
no Conselho da Central, veja matéria 
publicada na página 13 desta edição. 

Mauro Santos preside Conselho de 
Administração da Central de Outdoor
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O setor de Projetos Especiais de 
grandes formatos da Bandeirantes 
foi acionado e realizou um arrojado 

trabalho na fachada da ARMAZENNA 
SUAPE, na BR-101 Sul. É um MegaProjeto 
de fachada, medindo 80m x 8m (640m2), 

com face voltada para o Cabo de Santo 
Agostinho. O projeto foi realizado para 
o Cliente: G. L. Empreendimentos Ltda. 
através da Agência: Casa Comunicação. 
Projeto: Casa Comunicação / Gilprint and 
Desing.

Mais um MegaProjeto
da Bandeirantes em Suape

O Centro Universitário de João 
Pessoa – UNIPÊ, com 42 anos 
de história no ensino superior na 

Paraíba, recebeu autorização do MEC 
para implementar o Curso de Medicina. A 
Agência SIN Comunicação foi selecionada 
para fazer a primeira campanha do curso 
vestibular. O apelo da campanha foi exaltar 
o orgulho que toda família tem em ter um 

filho, neto, sobrinho, estudando medicina. 
A Bandeirantes Mídia Exterior foi convidada 
para exibir o outdoor “Todo Mundo sempre 
quis um médico na família”. A campanha foi 
veiculada em Natal, Recife, João Pessoa e 
Fortaleza com o objetivo de divulgar a data 
de inscrição do vestibular do novo curso. 
Mais uma parceria de sucesso entre cliente, 
agência e a Bandeirantes Filial João Pessoa.

Vestibular para Medicina no Unipê
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Uma das regiões no mundo que mais 
valorizam o TopLight é a Florida 
- EUA. Miami, e especialmente 

Orlando, por onde a gente passa e olha, lá 
está ele imponente e impactante. 
Nesta região, provavelmente pela influência 
dos parques temáticos, a criatividade e 
qualidade visual  impressionam pela sua 
originalidade. A utilização do aplique (área 
que excede o formato convencional) é 
sempre um recurso utilizado para chamar 
mais a atenção e conseguem com isso 
com perfeição.
Clientes de todos os segmentos de 
mercados anunciam sempre com imagens 
que sugerem sempre algo em movimento 
com lembrança que nos levam ao produto 
divulgado ou vendido.
O formato é semelhante aos TopLights da 
Bandeirantes, em torno de 40m2 de pura 
emoção, que embelezam e nos induzem e 
motivam a conhecer o divulgado. Vejam e 
se deliciem com as fotos que publicamos.

Flórida, Estados Unidos
é o paraíso dos TopLight
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Em recente relatório, a Inter-Meios 
aponta um crescimento de 36% 
da mídia exterior nos investimentos 

publicitários realizados no país durante 
o primeiro semestre deste ano, 
comparativamente ao mesmo período de 
2013.
Os números publicados revelam um 
investimento bruto em publicidade 
acumulado de R$ 17,29 bilhões de janeiro 
a junho, o que se traduz por uma alta 
de 18,17% em comparação ao mesmo 
período de 2013. O relatório também 
registra que esse resultado é o segundo 
maior crescimento entre semestres em 
uma década.
O Projeto Inter-Meios é um relatório de 
investimento em mídia no País, tabulado 
pela empresa de auditoria Pricewaterhouse 
Coopers. O trabalho mede, mês a mês, 

os investimentos em veiculação feitos 
pelos anunciantes na mídia brasileira. 
Estima-se que ele contemple 80% do 
total das verbas, já que parte significativa 
do investimento em internet, jornais e 
rádios ainda não pode ser mensurada. Os 
participantes encaminham seus dados 
diretamente à auditoria.
A Mídia Exterior manteve o crescimento 
experimentado no ano anterior, mostrando 
uma performance robusta com 
crescimento de 36% respectivamente, 
enquanto a TV continua mantendo a 
liderança incontestável, aproximando-se 
sua concentração de investimentos dos 
70% do bolo, com R$ 11,91 bilhões de 
receita originada da venda de espaço 
comercial. O total dos investimentos 
publicitários bateu na casa do R$ 25,068 
bilhões.

Mídia Exterior tem crescimento
superior a 36% no semestre
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Na seção Mundo Empresarial
Drayton Nejaim e Gisela Pitanga fizeram 
Jogo Rápido com Mauro Santos, diretor 
regional da Bandeirantes Mídia Exterior, 
que assumiu a presidência do Conselho 
de Administração da Central de Outdoor, 
durante o biênio 2014/2016. 

Para entender melhor como funciona 
a Central, que atua em 75% dos 
municípios brasileiros, conversamos 
com ele. 

Como atua a Central de 
Outdoor?
A Central é um órgão 
associativo, com 37 anos 
de existência e seccionais 
nos principais estados 
do País. Temos 1,3 mil 
empresas associadas, cujo 
objetivo é de congregar, 
padronizar, representar, 
coordenar e defender os 
interesses das empresas 
e entidades ligadas à 
publicidade externa. 

Você já presidiu 
a entidade em 
duas outras 
oportunidades. O que esperar 
desta nova gestão?
O Conselho já aprovou avanços 
reclamados pelo setor, a exemplo da 
incorporação de outros produtos de 
mídia exterior, como outdoor do tipo 
empena e front-lights. Filiar empresas 
que trabalham com tipos específicos de 
mídia exterior é outro objetivo importante 
para que tenhamos condições de 
representar bem todas as expressões, 
produtos e engenhos de mídia exterior. 

Existe uma prioridade que une 
o segmento? 
Sim, trabalhamos para implantar 
o AtlhasGeo, uma ferramenta de 
geoprocessamento que possibilita o 
cadastro de todos os engenhos de 
todas as cidades do País, sobretudo as 
maiores, contemplando as variações de 
produtos existentes na mídia exterior, o 
que possibilitará a escolha de pontos 
e engenhos cadastrados por qualquer 
agência de propaganda do Brasil. 
Quanto estiver funcionando, viabilizará 
para o anunciante a escolha dimix de 
produtos por cidade, região ou bairros. 

Qual a força da mídia exterior 
atualmente?
A mídia exterior atualmente tem sido uma 
mídia de impacto e visibilidade única. 
A vida das pessoas tem a dinâmica 
da mídia exterior e por isso o mercado 
de mídia exterior vem crescendo 
consideravelmente nessa importante 
fatia do bolo publicitário no Brasil (em 
2013 o crescimento foi de 20%), por 
ser uma mídia compulsória, da qual as 
pessoas não conseguem “se livrar”. 

Revista Negócios PE
entrevista Mauro Santos
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Os empresários Horácio Oliveira e 
Lo-amy Fonseca, após quatro anos 
de trabalho intenso, inauguraram a 

Pulse Health & Fitness, uma das academias 
mais modernas do Brasil, localizada 
em Natal. Com a proposta de tornar-se 

uma “segunda casa” para seus alunos, 
o empreendimento lançou, em Natal, 
Rio Grande do Norte, novo conceito em 
academia, com infraestrutura inédita, aulas 
exclusivas, restaurante Leve Gourmet e 
salão de beleza especializado.
O lançamento da academia foi feito 
em parceria com a Bandeirantes Mídia 
Exterior, realizando uma bonita campanha, 
com outdoors e frontlights nos melhores 
pontos da capital. “A mídia exterior é 
uma propaganda que agrega resultados 
rápidos. Por isso optamos por investir”, 
afirmou o jornalista Jean Valério, da agência 
que atende a Pulse. A Pulse oferece uma 
grade de aulas extensa com Bike Indoor, 
zumba, ginástica, dança, lutas, treinamento 
funcional e yoga, além de área de 
musculação e ergometria.

Pulse apresenta novo conceito
de academia em Natal

A instituição conquistou autorização 
para implantar curso de Medicina e 
100 vagas foram ofertadas no último 

vestibular. A metodologia utilizada é a PBL, 
Aprendizado Baseado em Problemas 
(Problem-Based Learning), desenvolvida 
na Europa e Estados Unidos e já aplicada 
há mais de 20 anos em universidades 

como Harvard, nos 
EUA, e MacMaster, 
no Canadá. Outra 
novidade é que a 
Faculdade Integrada 
Tiradentes - Fits 
cresceu e virou 
Centro Universitário 
Tiradentes - UNIT. Com 
mais de 20 cursos 
de graduação e 40 
de Pós-Graduação a 
instituição que possui 
mais de oito mil alunos, 
passa a ter mais 

autonomia para ofertar novos cursos e 
aumentar a quantidade de vagas.
Recentemente, a Faculdade reuniu 
sua primeira turma de acadêmicos em 
Medicina para a Aula Magna, com direito 
aos jalecos presenteados pela Fits, com 
a presença de familiares e amigos dos 
futuros médicos alagoanos.

Em Maceió: Fits vira Centro Universitário 
Tiradentes – UNIT e oferece curso de Medicina



15

Outdoor Pais
Criação: Marta Jaques e Isadora Araújo

Aprovação: Fernando Veríssimo, Geovani 
Pinto e Ronaldo Fernandes

Planejamento e Mídia: Luciana Medeiros

Produção: Renata Nunes

O primeiro shopping de Natal 
evoluiu junto com a cidade. Com 
localização privilegiada, na Avenida 

Roberto Freire, o Shopping Cidade Jardim 
reúne um mix de lojas, que inclui marcas 
sólidas locais, além de grifes e franquias 
regionais, nacionais e internacionais. 
Mais do que lazer e compras, o Cidade 
Jardim é também um lugar onde você 
encontra diversos serviços em uma central 
exclusiva, além de cartório, terminais 
bancários e lotérica, que proporcionam ao 
dia a dia do cliente agilidade, facilidade e 
conforto. São estas algumas razões para o 
sucesso do shopping.

Outdoor Mães
Criação: Luana Cavalcante 
e Rodrigo Hammer
Aprovação: Fernando 
Veríssimo
Planejamento e Mídia: 
Luciana Medeiros
Produção: Renata Nunes

Outdoor Namorados
Criação: Luana Cavalcante 
e Isadora Araújo
Aprovação: Fernando 
Veríssimo, Geovani Pinto e 
Ronaldo Fernandes
Planejamento e Mídia: 
Luciana Medeiros
Produção: Renata Nunes

Primeiro shopping em Natal 
continua em evidência
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