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Com a Lei Cidade Limpa em São Paulo, outros meios de comunicação com o consumidor ganham 
importância e começam a ser vistos pelos profissionais da propaganda como alternativas de 
investimento. Empresas como a Elemídia, especializada em mídia digital interna, e a BusTV, que 
atua nos coletivos da cidade, ganharam fôlego com a nova tendência. "Hoje, buscamos cada vez 
mais novos pontos de contatos com o consumidor", diz o diretor de mídia da Africa, Fabio Freitas.  
 
Para o publicitário, os dois meios são importantes para a comunicação com um determinado 
público. No caso da Elemídia, a companhia está presente em 12 cidades no Brasil, além de 
Buenos Aires. "O foco da empresa são edifícios comerciais, hotéis, faculdades, shoppings e 
aeroportos e outros ambientes internos", afirma o presidente da Elemídia, Felipe Forjaz.  
 
Atualmente, a companhia está em cerca de 500 edifícios comerciais, com 1,9 mil monitores 
instalados, além de 10 shoppings, em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de 200 lojas de 
conveniência dos postos Ipiranga e também em academias de ginásticas. "A expectativa é ampliar 
nossa cobertura com mais mil monitores em todo o Brasil e marcar presença em mais 31 
shoppings", afirma Forjaz. O plano inclui também a presença em mais seis redes de academias.  
 
Esse tipo de mídia ainda tem um longo caminho pela frente. No Brasil, no ano passado, levou 
cerca de 0,5% da verba publicitária, cerca de R$ 30 milhões. "Nos Estados Unidos, foram 
necessários 10 anos para se chegar a 2,5% do bolo publicitário do país, o que representou uma 
verba de US$ 2 bilhões, com um total de 300 mil monitores instalados", conta Forjaz.  
 
Mesmo em estágio embrionário no mercado, esse tipo de mídia já desperta o interesse. Forjaz 
conta que o segundo semestre de 2007 teve um crescimento de 43% em relação ao mesmo 
período de 2006. E a expectativa da empresa é manter o crescimento acima dos 100%. Em 2007 
foi de 165% e em 2008 e a expectativa é fechar o ano com 140% de incremento nos resultados.  
 
"Em alguns casos, utilizamos os edifícios nos quais a Elemídia está presente, próximos a pontos-
de-venda", revela a diretor-geral de mídia da Y&R, Luciana Schwartz. A agência tem a conta da 
Casas Bahia, um dos anunciantes que apostam nos novos meios de mídia, o que inclui a BusTV.  
 
Com telas de plasma de 19 polegadas instaladas nos ônibus de algumas linhas de São Paulo e, a 
partir deste mês, no Rio de Janeiro, a companhia promete expandir a atuação no Brasil. Fábio 
Simões, novo sócio-diretor comercial da BusTV afirma que o objetivo este ano é estar presente 
nas frotas de Brasília, Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre até o final do ano. "Queremos 
unificar o modelo comercial e criar uma rede nacional de programação de TV para ônibus", diz o 
executivo. Em São Paulo, o objetivo é fechar 2008 com 500 ônibus equipados, o que representa a 
presença em cerca de 50 linhas - hoje são 250 equipamentos instalados -, e em 2009 expandir a 
atuação na região metropolitana e também no interior do estado.  
 
O conteúdo da BusTV é produzido por uma produtora que pertence à empresa, a Central de 
Produções. Entre os assuntos abordados estão gastronomia, agenda cultural, cinema, música, 
utilidade pública, meteorologia, esportes, variedades, entre outros. "A programação dura, em 
média, uma hora e meia. Depois disso ela se repete. Isso porque, segundo pesquisas, a 
permanência do usuário no ônibus é de uma hora", diz o diretor de comunicação da BusTV, João 
Coragem. Ele conta que são produzidos programetes de três minutos sobre cada assunto e entre 
eles há o intervalo comercial.  
 
Na opinião de Freitas, da Africa, a BusTV é uma opção importante para falar com as classes C e D. 
"Os pontos de contato com essas classes começam a crescer. É cada vez mais importante estar 
bem próximo dos consumidores", afirma. Para Luciana, da Y&R, as agências estão transferindo 
parte das verbas para esses novos meios, "mas essa migração deve ser feita com muita 



responsabilidade", diz. De fato, os meios ainda são novos, a Elemídia está no mercado há cinco 
anos e a BusTV chegou ao País em meados de 2007. "Estamos tendo uma receptividade muito 
boa", diz Coragem. A empresa investiu R$ 20 milhões na fase inicial de implementação do projeto 
no Brasil. Dentro dessa verba estão a aquisição da produtora, expansão para outras praças e a 
compra de equipamentos.  
 
Coragem explica que o sistema de instalação dos monitores nos ônibus é patenteado pela BusTV 
Portugal, onde tudo começou. "O sistema é independente do sistema do ônibus. Quando o 
motorista aciona a chave no contato, liga os monitores e a programação começa a ser exibida. 
Sem a intervenção da companhia de ônibus", comenta Coragem. São gastos de R$ 300 mil a R$ 
400 mil na produção de conteúdo por mês. "Para este ano vamos abordar os temas futebol e 
novela", revela Coragem.  
 
Um detalhe interessante lembrado pelo executivo é que, por enquanto, não foi registrado caso de 
vandalismo ou de roubo dos monitores nos ônibus.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 mar. 2008, Comunicação, p. C10. 


