
TVs em bares e lojas atraem propaganda   
 
Agências de publicidade reúnem-se em São Paulo para observar vantagens oferecidas pela 
propaganda eletrônica.  
 
O encontro foi promovido pelo CineBoteco, empresa fundada há quatro anos e que 
disponibiliza TV como mídia em bares na capital paulista. A prática de exibir conteúdo em 
ambientes internos, inclusive no varejo, vem ganhando forma no mercado brasileiro e já é 
realidade em pólos como EUA e Europa. Para se ter uma idéia, a rede Wall-Mart TV, por meio 
de telas instaladas em suas lojas, detém a quinta maior audiência entre as emissoras norte-
americanas. O faturamento publicitário gira em torno de US$ 100 milhões anuais. 
 
No caso do CineBoteco, a programação montada é realizada por meio da convergência digital. 
A tecnologia é baseada no Protocolo de Internet. Isto é, confere ao proprietário do 
estabelecimento o poder de incluir programação por meio de Internet banda larga, inclusive do 
próprio local. Em geral, 80% do conteúdo são preenchidos por informação editorial em 
parceria com empresas e os outros 20% por publicidade. 
 
O fundador e editor de conteúdo do projeto, Fernando Costa Netto, vê com otimismo o retorno 
das agências de propaganda. "Os profissionais da área de mídia e os anunciantes já se 
conscientizaram do poder desta comunicação dinâmica. A tendência é que os investimentos 
aumentem no segmento", diz. O CineBoteco está presente em 30 estabelecimentos da cidade, 
mas pretende alcançar a marca dos 100 até março de 2008.  
 
TV no varejo 
 
Além da veiculação em bares, há também o investimento direcionado ao varejo. A idéia, neste 
sentido, é falar diretamente com o consumidor e tentar influenciá-lo em seu momento de 
compra. Pesquisas estimam que 75% das compras são decididas no local da compra. De olho 
neste mercado, a rede de lojas Carrefour decidiu apostar na idéia e incluiu cinco monitores em 
projeto inicial, que pretende atingir em breve cerca de 27 milhões de pessoas. 
 
O que os mídias dizem? 
 
Na opinião de Paulo Zoéga, diretor geral da agência QG Propaganda, ambos os formatos são 
válidos e alimentam boa projeção de consolidação. Entretanto, o publicitário aponta um 
entrave na questão e diz que é preciso aprimorar a forma de abordagem a esse consumidor. 
"Falta descobrir como ser atraente e relevante neste tipo de mensagem. O desafio é reunir a 
tecnologia e o entretenimento de maneira aceitável. A mídia é boa, mas precisa comprovar sua 
grande eficácia", define. 
 
Na linha de conteúdo, Zoéga separa os modelos por seus aspectos de impacto. Diz que nos 
bares, a publicidade deve "gerar estímulo" no ambiente e trabalhar com o lado "motivacional" 
para provocar o consumo. Já no varejo, o objetivo é alcançar o nível racional dos 
consumidores e convencê-los a optar por uma marca em detrimento de outra. "A mensagem 
deve trabalhar na média de cinco segundos, tempo em que o consumidor opta por esta ou 
aquela marca". 
 
Abel Prado, diretor de Mídia da agência Colucci, também vê com bons olhos o plano de 
emplacar marcas no ambiente de consumo. "Acho uma belíssima oportunidade. Quanto mais 
próximo a publicidade chegar do consumidor, maior a chance de torná-la mais eficaz", declara. 
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