
para os suportes instalados no
interior de estabelecimentos co-
merciais ou em locais públicos
de grande circulação de pessoas,
como shopping centers, aeropor-
tos e terminais rodoviários. Essa é
uma das tendências para a divul-
gação de marcas e produtos, se-
gundo especialistas de mercado,
especialmente agora, com a pro-
liferação de leis Que restringem
anúncios de mídia exterior em
grandes cidades brasileiras.
Apesar de começarem a surgir
exemplos de sucesso em um seg-
mento Que ainda tende a evoluir
bastante nos próximos anos, há
uma certa recusa dos anunciantes
em direcionar verbas para ações
desse tipo. Estimativas apontam
para um movimento anual de pelo
menos R$ 100 milhões, engloban-
do produções de peças e filmes
para mídias em elevador, espaços
de eventos e pontos-de-Venda.
"Poucas empresas têm uma atua-
ção nacional de porte, com peças

pelo mercado anunciante", expli-
ca o presidente da Associação
Brasileira de Mídia Indoor (Abra-
mid) e da pioneira New Ad, Mi-
chel Eberhardt. "Uma das nossas
idéias, como entidade represen-
tativa desse segmento, é agregar
o maior número possível de em-
presas e elaborar um censo para
termos uma noção mais exata do
tamanho de mercado e do seu po-
tencial."
Para o diretor-geral da Enox In-

door Experience, Ernesto Villela,
por si só a mídia indoor se mos-
tra como uma tendência por exis-
tir nas corporações a busca pela
eficiência de investimentos em
comunicação. "Os profissionais
Querem gastar da melhor forma
possível, investindo de maneira
coerente em algo Que possibilite
resultados efetivos", pondera. "Em
um ambiente fechado é possível
atingir diretamente o público-alvo,
diferentemente do que oferece a

diferenciadas
e conceitos de
mídia indoor
reconhecidos

nas ruas



mídia exterior. No espaço interno
nós conhecemos os freqüentado-
res, Podemos, assim, definir aquilo
que mais impacta o visitante."
A migração entre os segmentos já
foi identificada pela associação.
"Percebemos, há algum tempo,
uma migração das empresas de
mídia exterior para a mídia indo-
or. Só que o anunciante ainda não
está preparado para alocar a verba
nesse meio, pois ele possui carac-
terísticas completamente diferen-
ciadas, formatos especiais, e é um
segmento muito novo no Brasil",
acrescenta Eberhardt. "O mercado
ainda deve passar por um período
de adaptação e de aceitação dos

novos formatos indoor."
As novidades de formatos surgem
a cada dia. Em parceria com as
principais lojas de grife do país,
entre elas Fórum, Renner, TNG,
Triton e Uma, a Enox criou o Canal
Indoor Fashion. Cerca de 600 lojas
instaladas nos principais shoppin-
gs do Brasil, pelos quais circulam
aproximadamente 50 mil pessoas
por semana, receberão anúncios
específicos. Entre os formatos dis-
poníveis estão o etiquetamento de
roupas, adesivação dos espelhos
dos provadores, distribuição de
sacolas personalizadas e de mate-
rial promocional, displays coloca-
dos nos balcões do caixa, apliques

nos cabides, entre outros projetos
especiais. "É um canal inédito que
amplia as possibilidades de comu-
nicação com um público altamente
consumidor. E é um canal eficien-
te, porque praticamente não há
dispersão do target", diz Villela.
Disposta a levar uma experiência
positiva aos hóspedes dos hotéis
integrantes da rede Blue Tree,
Chieko Aoki assinou acordo para
implantação de canal de merchan-
dising hoteleiro com executivos da
Store & Mall. "Os anunciantes con-
tarão com uma nova possibilidade
de mídia que tem alto impacto em
seu público-alvo, que já é conheci-
do pelo alto poder de consumo",
enfatiza a executiva de marketing
da Blue Tree Hotels, Sandra Maia.
"Segmentamos os programas de
alianças estratégicas da rede em
canais que deverão impactar um
público altamente qualificado por
meio de novas oportunidades da
chamada mídia on the road, como
o Blue Sun, Blue Beauty, Blue Offi-
ce e Blue Food", enumera o diretor
executivo da Store & Mall, Alexan-
dre Vermeulen. Já dentro do novo
programa Blue Tree Channel, no
mês passado foi inaugurada, no
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