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Na publicidade dos dias de hoje, o prêmio vai para aqueles que conseguem mensurar tudo 
como muitas pessoas vêem um anúncio, quando o vêm, quem são elas. Tudo isso é fácil na 
internet, e agora está se tornando fácil na televisão e na mídia impressa.  
 
Os outdoors são uma outra história. Para a maioria, eles ainda são uma relíquia da mídia do 
velho mundo, e as melhores estimativas sobre o número de vezes que os outdoors são 
observados vêm dos cálculos relativos ao tráfego de pedestres ou de relatórios sobre as vias 
expressas, nenhum dos quais garante que os transeuntes realmente estavam olhando para um 
outdoor. Agora, alguns empresários introduziram uma nova tecnologia para resolver o 
problema. Eles equipam os outdoors com pequenas câmeras para obter detalhes sobre os 
pedestres - sexo, idade aproximada e por quanto tempo olharam para ele. Esses detalhes são 
transmitidos a um banco de dados central.  
 
Por trás da tecnologia estão pequenas start-ups (novas empresas) que dizem não estar 
armazenando imagens reais dos pedestres. Então, privacidade não é uma preocupação. As 
câmeras, dizem elas, usam um software para determinar que uma pessoa está de pé na frente 
do outdoor, então analisam características faciais (como a altura do osso da face e a distância 
entre o nariz e o queixo), a fim de julgar o sexo e a idade da pessoa. Até agora, as 
companhias não estão usando a raça como um parâmetro, mas dizem que podem e vão fazer 
isso logo.  
 
O objetivo, dizem essas companhias, é mostrar sob medida uma imagem digital para a pessoa 
que está de pé na frente do outdoor - mostrando um anúncio a uma mulher branca de meia-
idade, por exemplo, e outro diferente a um adolescente asiático. "Tudo que fazemos é 
completamente anônimo", disse Paulo Prandoni, o fundador e principal diretor de pesquisa e 
desenvolvimento da Quividi, uma empresa existente há dois anos e sediada em Paris que está 
montando outdoors nos Estados Unidos. A Quividi e seus concorrentes usam pequenos 
outdoors digitais, que tendem a passar anúncios na forma de vídeos curtos, para alcançar 
alguns públicos.  
 
Durante a semana do Memorial Day, uma câmera da Quividi foi instalada em um outdoor na 
Oitava Avenida, próximo do Columbus Circle, em Manhattan mostrando um trailer da 
Andromeda Strain, uma minissérie do canal a cabo A&E. "Não vi nada disso, para ser honesto", 
disse Sam Cocks, advogado de 26 anos, quando a câmera foi mostrada a ele por um repórter. 
"Isso é perturbador. Eu diria que é uma invasão de privacidade."  
 
Grupos organizados que defendem a privacidade concordam, embora até agora a prática de 
monitorar os outdoors seja nova demais e ainda mínima para ter provocado oposição. 
Contudo, a colocação de câmeras escondidas em locais públicos têm sido foco de 
inflamabilidade em Londres, onde as câmeras são usadas para procurar terroristas, assim 
como em Lower Manhattan, onde há uma iniciativa similar.  
 
Embora as câmeras de segurança tenham se tornado lugar-comum nos bancos, lojas e prédios 
de escritórios, sua presença assume um significado diferente quando têm a finalidade de 
vender produtos em vez de lutar contra o crime. Então, enquanto a tecnologia para os 
outdoors consegue resolver um problema para os anunciantes, ela pode também tropeçar em 
questões de aceitação pública.  
 
"Acho que qualquer um espera que, quando se entra em uma loja fechada, seja muito 
provável que se esteja sob vigia, mas aqui fora na rua?", perguntou Cocks. No mínimo, disse 
ele, deveria existir um aviso alertando as pessoas para o fato de haver uma câmera e também 
quanto ao seu propósito.  
 
A tecnologia da Quividi tem sido usada nas lojas Ikea na Europa e nos restaurantes McDonald’s 
em Cingapura, mas acabou de chegar aos Estados Unidos. Um outro outdoor da Quividi está 
em uma estação da Filadélfia com uma propaganda do Philadelphia Soul, um time de futebol 



indoor. Ambos os outdoors equipados pela Quividi foram instalados pela Motomedia, uma 
companhia com sede em Londres que converte espaços de varejo e de rua em anúncios.  
 
"Acho que grande parte do porquê de ela ser aceita está no fato de as pessoas não saberem 
sobre ela", disse Lee Tien, um advogado sênior da Electronic Frontier Foundation, um grupo 
que defende as liberdades civis. "Pode-se torná-las evidentes", disse ele a respeito das 
câmeras de vídeo. "Mas ninguém realmente quer fazer isso porque, quanto mais as pessoas 
souberem sobre isso, mais vão temê-las e tentar evitá-las." E a questão fica ainda mais 
espinhosa: as companhias que fazem esses sistemas, como a Quividi e a TruMedia 
Technologies, dizem que, com um pouco mais de tecnologia, poderiam facilmente armazenar 
fotos das pessoas que olham para as suas câmeras. As companhias dizem que não pretendem 
fazer isso, mas Tien afirmou que achava que as intenções delas eram irrelevantes. As 
companhias não estão armazenando imagens de vídeo atualmente, mas poderiam se fossem 
obrigadas por algo como uma ordem do tribunal, ele disse.  
 
Por agora, "não há nada para o qual se possa voltar ou para o qual se possa olhar", disse 
George E. Murphy, o principal executivo da TrueMidia que era anteriormente um executivo de 
marketing da DaimlerChrysler. "Tudo o que ela precisa fazer é olhar para o público, processar 
o que vê e converter isso para os campos digitais dos quais nós fazemos o upload para os 
nossos servidores."  
 
A tecnologia da TruMedia se originou do trabalho de segurança para o governo de Israel. A 
companhia, cujo slogan é "Todo rosto conta", está testando as câmeras em cerca de 30 
localidades por todos os Estados Unidos. Um cliente da TruMedia é a Adspace Networks, que 
administra uma rede de telas digitais em shopping centers e está testando o sistema em 
shoppings em Chesterfield, Winston-Salem e Monroeville. As telas da Adspace mostram uma 
mistura de conteúdos, como as maiores negociações no varejo daquele dia no shopping e 
anúncios de DVDs, filmes ou produtos para o consumidor.  
 
Dentro dos círculos de anúncios, esses sistemas de câmera são vistos como uma resposta 
bem-vinda ao problema existente há muito tempo sobre como mensurar a eficácia dos 
outdoors e como descobrir que público os está vendo. Na televisão, a classificação da Nielsen 
ajuda os especialistas em marketing a determinar onde e quando os comerciais devem passar, 
por exemplo. Quanto às placas nas auto-estradas, eles tendem a usar números relativos ao 
tráfego obtidos do Departamento de Transportes. Já para os outdoors direcionados aos 
pedestres, eles poderiam contratar alguém para ficar do lado e contar as pessoas enquanto 
elas passam.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 jun. 2008, Comunicação, p. C6. 


