
Entre as novas apostas

da mídia indoor, estão os

monitores de LCD, que

eliminam custos de

logística e impressão

por Débora Remor

As pequenas cidades começam a
descobrir a "mídia indoor", que chega
em painéis estáticos aos banheiros de
bares e academias de ginástica. Nos
grandes centros urbanos, publicitários
e donos de pontos-de-venda investem
em telas de LCD e avançam sobre no-
vos espaços para explorar o tempo oci-
oso dos consumidores. Em qualquer
dos casos, privilegiando horários e lo-
cais de espera forçada ou de descon-
tração, as peças publicitárias chamam
a atenção pela criatividade e ousadia.

O impulso para intensificar a
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interiorização das campanhas surgiu em
São Paulo, com o Projeto Cidade Lim-
pa de setembro de 2006, que riscou da
lista a opção de anunciar em outdoors.
Mas o movimento já existia em outros
países como os Estados Unidos, não
se resume à capital paulista e ganha
força nas cidades do interior. "Confes-
so que, no início, não foi fácil chegar a
uma empresa ou comércio e falar para
o proprietário que iríamos divulgar a
marca dele dentro de um banheiro",
comenta Jéferson Pereira Conti, dire-
tor da Zeus Mídia, empresa com dois
anos no mercado e presente em Jaú,
Bauru, Itapeva e Votuporanga, cidades
no Estado de São Paulo.

Banheiros femininos e masculinos de
bares e academias se apresentam como
novo ambiente de divulgação e trazem
vantagens como a segmentação total do
público, conforme faixa etária e nível
social do consumidor. Nas cidades do
interior, os anunciantes conhecem e fre-
qüentam os lugares onde suas propa-

gandas estão expostas. "Nossos maio-
res anunciantes são pequenas e médias
empresas. Temos clientes como insti-
tuições de ensino e faculdades locais, o
Senac local, a revendedora de veículos
e motos", exemplifica Conti.

A exposição de um cartaz na porta
do banheiro, em frente a mictórios e
pias, foi apenas o início da entrada de
campanhas em ambientes internos. Aos
poucos, tanto anunciantes quanto agên-
cias de publicidade descobrem novos
espaços e formatos para a mídia indoor,
e abusam da criatividade para adentrar
no dia-a-dia dos cidadãos. Em bares, a
logomarca está presente em guardana-
pos, bolachas de chope, jogos america-
nos, uniformes dos garçons e em adesi-
vos nos espelhos. Em academias, já de-
coram esteiras e espelhos, sem contar
os dispensadores de banheiro com
amostras das novidades de desodoran-
tes, xampus e sabonetes líquidos. Nas
capitais, onde os anunciantes já se acos-
tumaram à mídia indoor, quase todos os



estabelecimentos são possibilidades de
anúncio: salão de beleza, farmácia, rede
de departamento, lan house.

Exemplos como esses são desenvol-
vidos por empresas como a Enox Indo-
or Experience. "Apostamos na diversi-
ficação dos locais, na criação da cam-
panha e inovação de formatos", afirma
Rafael Cordeiro, diretor de planejamen-
to. Com sede em Alphaville, São Paulo,
e presente em 2,5 mil estabelecimentos
de 13 capitais, a empresa começou in-
vestindo nos painéis de banheiro há qua-
tro anos. Hoje, este ponto representa
apenas 10% do faturamento, e a Enox
tenta se distanciar da mídia de banheiro.
Outros formatos e campanhas especi-
ais são pensados para surpreender o cli-
ente e destacar a marca do anunciante.

Além de reforçar a inovação e ex-
perimentação que a campanha diferen-
ciada pode trazer aos anunciantes, Cor-
deiro garante: "vendemos mais do que
a exposição da marca, a qualidade do
anúncio é o ponto forte". O diretor ex-
plica ainda que pequenos e médios
anunciantes só têm a ganhar quando
apostam na mídia interna. "O fato de
segmentar o público que recebe o anún-
cio otimiza o investimento da publici-

dade, e não vai ter outras marcas con-
correndo naquele mesmo ambiente."

Desde 1999, o Metrô Rio Mídia
explora os espaços de terminais cario-
cas e dos vagões para apresentação de
formatos publicitários. Podendo esco-
lher as estações, o ponto estratégico e
os horários, os anunciantes alcançam
um público diversificado e de grande
quantidade - cerca de meio milhão de
pessoas diariamente. Elizabeth Oliva,
gerente comercial do Metrô Rio Mídia,
conta que todo mês são trocadas entre
70 e 100 campanhas.

Underground

No metrô do Rio de Janeiro, os
grandes anunciantes fazem suas mar-
cas gritarem em painéis luminosos, na
entrada ou escadas, coladas em adesi-
vos no chão ou cobrindo toda a parte
externa do vagão. Às pequenas empre-
sas, como salões de beleza, cursos de
instituições locais e lojas de roupa, res-
tam anúncios em displays menores e
adesivos de janela, além de quiosques.
Para elas, o benefício está na proximi-
dade do ponto-de-venda com a saída
dos usuários do transporte.

Os produtos anunciados são bem
diversificados, entre eles cursos, bebi-
das, produtos e salões de beleza, rou-
pas, imóveis, financeiras e restaurantes.
"Como temos ponto-de-venda dentro do
metrô, gera inclusive uma comodidade
para o usuário. É quase como um shop-
ping, e a expectativa é crescer", diz Eli-
zabeth. E, somando-se aos 25 formatos
estáticos e rotativos já disponibilizados,
os anunciantes vão ter mais uma opção:
o suporte digital. Elizabeth afirma que o
metrô deve investir forte em telas de
LCD no ano de 2008.

Quem compra muitos monitores por
mês é a Elemidia, que coordena a pu-
blicidade digital em 1,7 mil elevadores
de 550 edifícios comerciais em 11 ca-
pitais brasileiras e em Buenos Aires.
Segundo Eduardo Gomes Reis, diretor
da Elemidia para Santa Catarina, as
mensagens vistas durante a espera for-
çada do elevador geram retorno garan-
tido para o anunciante. Uma pessoa que
trabalha em prédio gasta dois minutos
no elevador, em quatro viagens por dia,
em média. 'Temos um recall de 60% e
dispersão zero. Além disso, a propa-
ganda ocorre próxima ao ponto-de-ven-
da, ondC a compra se realiza."
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Marketing

Reis explica que as pequenas e mé-
dias empresas se beneficiam do veícu-
lo, geralmente próximo do ponto onde
se realiza a compra e com fácil per-
cepção de retorno, e atualmente res-
pondem por 20% dos anunciantes. Ele
salienta que os pacotes são fechados
por edifício, e o custo é por monitor.
Com R$ 40, o anunciante consegue 630
inserções de dez segundos durante uma
semana em um monitor. "Ele pode
anunciar apenas no prédio onde a em-
presa está localizada", salienta. Ou op-
tar por uma campanha de abrangência
simultaneamente nacional e local.

Irreversível

A sinalização digital é mesmo um
processo irreversível, confirma Augus-
to Nascimento, publicitário e consul-
tor de marketing. Segundo ele, a dimi-
nuição dos custos dos equipamentos,
a grande possibilidade de transmissão
e a dinâmica desta comunicação são
fatores-chave para que as telas de LCD
se espalhem pelo varejo. "O ponto-de-
venda vai sofrer uma grande transfor-
mação, e as áreas internas serão explo-
radas de forma profissional", declara
ele, lembrando que é preciso cuidado
para que a população não rejeite a pu-
blicidade interna por causa da poluição
em longo prazo.

Nascimento percebe que redes va-

rejistas começam a se associar e, no
modelo de cooperativas, compram em
conjunto aparelhos e fazem projetos
profissionais para transmitir as mensa-
gens publicitárias. "Os fôlderes de ba-
nheiro geram custos de logística, im-
pressão e distribuição que o modelo di-
gital elimina. A sinalização digital tem
baixo custo de manutenção, possibilita
a pulverização dos meios de massa e gera
uma fonte de renda para o varejo."

O diagnóstico reforça os novos in-
vestimentos da Elemidia e da Enox. Re-
centemente, a empresa de mídia de ele-
vadores ampliou o número de pontos
transmissores e o perfil de clientes ao
fechar contratos com uma rede de ho-
téis, academias, duas universidades e até
uma rede de lojas de conveniência. Nes-
tes ambientes, os monitores expostos
em elevadores e cafés permitem atingir
públicos bem determinados, tanto pela
faixa etária quanto pelo estilo de consu-
mo. Há poucos meses, a Enox fechou
uma parceria com uma rede de farmá-
cias e deve implantar telas de LCD nos
pontos-de-venda do varejo. Para Cor-
deiro, a migração da comunicação está-
tica para digital é uma evolução natural,
mas que pode não se adaptar a todos os
ambientes. "Num restaurante, a tela não
vai ser tão boa quanto um display que
está na mesa, que o consumidor pode
pegar e interagir", exemplifica.

A profissionalização dos anúncios

para ambientes internos é tanta que, em
maio, surgiu a Associação Brasileira de
Mídia Indoor (Abramid). Com dez
empresas publicitárias fundadoras, a
entidade prevê a criação de um selo de
qualidade "para sinalizar as empresas
que têm o compromisso de entrega e
conduta ética no mercado", informa o
presidente Michel Eberhard. "A asso-
ciação nasceu com o intuito de realizar
cursos, concursos, seminários e ativi-
dades profissionais para entender como
funciona a mídia indoor, seu potencial,
as características."

Apesar da franca expansão, não
existem pesquisas para saber a abran-
gência e aceitação da mídia indoor.
Outra incumbência para a Abramid: le-
vantar os dados de mercado, a partici-
pação e o faturamento gerado por es-
paços internos de publicidade. "Mas
uma coisa é certa: esse mercado pode
crescer muito ainda, pois a exploração
deste tipo de mídia ainda é tímida no
Brasil", afirma Eberhard. Ri
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