
Ricardo Marques, 32 anos,
e Felipe Forjaz, 33 anos,
descobriram no elevador o
poder de uma nova mídia

Com telas e
programação
sob medida para
elevadores, a
Elemídia mostra
como a mistura
de tecnologia
e oportunidade
é a origem das
novas mídias
l Por Andréa Ciaffone

ascendente
E levadores são sempre cenários de situações cons-

trangedoras. Hollywood explora esse fato da vida
real com freqüência em seriados como E.R. e Grey's
Anatomy e filmes como Uma Linda Mulher (Julia

Roberts e Richard Gere) e Mensagem para Você (Tom Hanks
e Meg Ryan) e não poupa nem os super-heróis. A cena sur-
real em que um sujeito pergunta ao Homem Aranha se a
roupa o incomodava enquanto o super-herói temporaria-
mente sem poderes descia de elevador tornou-se antológi-
ca. Justamente porque são inevitáveis em cidades verticali-
zadas e obrigam as pessoas a olhar para o nada, os elevado-
res se tornaram locais eficientes para se deixar mensagens.
Assim, do cruzamento do velho quadro de avisos no eleva-
dor com a tecnologia da internet, nasceu uma nova mídia,
que vem sendo chamada de "outernet", um neologismo que
identifica uma forma de libertar a internet do computador,

coisa que pode ser feita por meio de telas de plasma em lo-
cais de audiência cativa. Filmes futuristas como Total Recall
(com Arnold Schwarzenegger) e Minority Report com Tom
Cruise já mostram bem esse tipo de uso. Para explorar esse
conceito de mídia de massa que permite alto índice de seg-
mentação aqui no Brasil, há três anos surgiu a Elemídia.

"Compreensão do conceito e da sua eficiência por parte
dos clientes tem sido bastante rápida", avalia o vice-presiden-
te de marketing e vendas da Elemídia, Ricardo Franco Mar-
ques. A evolução do número de monitores instalados pela
empresa dá uma medida da velocidade de adesão à essa mí-
dia: a empresa começou em 2003, em Alphaville, com 40
monitores. Em 2004, passou a atuar em São Paulo e atingiu
uma centena de telas. Em 2005, sua atuação se estendeu pa-
ra o Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis e o número de
telas instaladas saltou para 400. Só no primeiro semestre
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deste ano, com a adesão de elevadores em Belo Ho-
rizonte, Vitória, Salvador e Porto Alegre, a empre-
sa já alcançou 580 monitores instalados. "Até o fim
do ano, pelo menos mais 130 de-
vem entrar em operação em edifí-
cios comerciais e hotéis", diz Mar-
ques que projeta crescimento de
100% para a empresa neste ano.

Um dos diferenciais interessan-
tes da outernet é que ela permite
faturamento publicitário. Afinal, é
como se fosse um canal de TV em
circuito fechado, voltado para uma
audiência cativa e com a vantagem
de índice de dispersão baixíssimo.
Graças a isso, o faturamento publi-
citário da Elemídia vem crescendo
em progressão geométrica. Em 2005, o faturamento foi de
R$ l ,5 milhão, em 2006 tudo indica que chegará a R$ 3 mi-
lhões e no ano que vem, 2007, deve atingir R$ 9 milhões. "A
meta é chegar a 2008 com faturamento de R$ 15 milhões e
presença em 3,5 mil elevadores", afirma Marques."Mas, es-
sa é um projeção conservadora que se baseia em um índice
de ocupação da grade de mídia de 40%", afirma o presiden-
te Felipe Forjaz."Num cálculo mais condizente com a ocu-
pação média da grade publicitária que costumamos ter, que
é de 60%, a previsão de faturamento salta para R$ 22 mi-
lhões", completa Forjaz.

Em 2007, os jovens empresários — que com as idades
somadas chegam aos 100 anos — devem dar início ao pro-
jeto de expansão internacional da Elemídia com a instalação
de monitores na Argentina, Chile e México. O custo de ca-
da monitor é de R$ 350 mensais.

Marques explica que a Elemídia tem três clientes. O
primeiro são os condomínios de edifícios comerciais.
"Para estes, a mídia no elevador significa valorização do
seu patrimônio, uma canal eficiente para passar mensa-
gens instantâneas em relação ao condomínio e ainda há
o percentual de repasse para o condomínio do fatura-
mento publicitário. O segundo público são os usuários
de elevador, que a turma da Elemídia chama de"elespec-
tador", que somam 5 milhões de impactos por mês. Dos
200 mil elespectadores diários, 85% são "residentes", ou
seja, trabalham no prédio e 15% são visitantes.

O terceiro público são os anunciantes."A mensuração da
efetividade da mensagem é muito difícil de realizar hoje em
dia, mas, segundo uma pesquisa do Datafolha realizada em

dezembro de 2005,
o conteúdo dos mo-
nitores obtém 94%
de audiência e 63%

de recall.
Marques revela

que, a despeito
desses dados, mui-
tos publicitários
ainda estão liga-
dos nas mídias

tradicionais e só embarcam em
projetos com a Elemídia quando
a empresa já lhes oferece um paco-
te pronto com conceito, veicula-
ção e (às vezes) até a execução do
anúncio. "Queremos ser vistos no

mercado publicitário como as mídias eletrônicas — TV
e internet", diz Marques que aponta outro diferencial
positivo da mídia no elevador: ter audiência quando to-
do mundo está no trabalho, com a TV e outras mídias
desligadas, e três faixas de "horário nobre": das 7h às
l0h, das 12h às 15h e das 17h às 20h."E tem mais: fun-
ciona tão bem no B2B quanto no B2C", diz.

A Computer Associates, por exemplo, apostou na mídia
elevador. "Eles nos procuraram para anunciar em prédios
onde houvessem empresas de TI em São Paulo e no Rio de
Janeiro", conta Marques. "Campanha era para anunciar o
lançamento de um novo software que tinha como preço
cheio R$ 15 mil e estava em promoção de lançamento por
R$ 7 mil. A campanha teve de ser tirada do ar em duas se-
manas porque todo o estoque tinha acabado", conta, todo
orgulhoso, o sócio da Elemídia.

Há clientes que partem para ações mais sofisticadas e
de longo prazo, como a construtora Setin, que criou pro-
gramas de 30 segundos com conteúdo sob medida para
o público de imóveis de alto padrão com colunistas que
dão, por exemplo, dicas de decoração. "O legal desta mí-
dia é que ela é totalmente customizada em termos de tem-
po, lugar e assunto e também muito democrática. Tanto
o anunciante gigante, como uma GM ou Ford, quanto o
micro, o restaurante ou a padaria da esquina podem
anunciar no elevador", propagandeia. A vantagem de ter
informação, entretenimento e até publicidade em viagens
tão pequenas quanto as nos elevadores é que elas, além de
tudo, ajudam a evitar situações constrangedoras como a
que Peter Parker passou em Homem Aranha 2. 

São 580
monitores
instalados e
expectativa de
crescer 100%
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