
BOASHISTÓRIAS
DO CARRINHO DE SUPERMERCADO AO CHUVEIRO-MÍDIA, A EXPLOSÃO DA MÍDIA OUT-OF-HOME PROMETE MOVIMENTAR
O MERCADO PUBLICITÁRIO. O DESAFIO HOJE É BUSCAR O POSICIONAMENTO PERTINENTE E EFICAZ PARA OS ANUNCIAN-

TES. A ÚNICA SAÍDA É QUERER APRENDER JUNTO!

BY HELENA GRANT MARZANO

Foi-se o tempo em que sair de

casa era apenas um itinerário cos-

tumeiro e de atenção centrada

num destino. Hoje, os mais varia-
dos trajetos tornaram-se,também,

itinerários de mídia que prome-
tem surpreender os consumidores.

No elevador, o breve olhar desajei-

tado para o sapato ou a roupa do

usuário mais próximo agora tem
sua atenção voltada para algo

mais interessante! Em tempo real,

a Elemídia leva sua programação
via 1,7 mil monitores de plasma lo-

calizados nos elevadores de edifí-

cios corporativos, hotéis e centros

empresariais do país. A audiência,
segundo a empresa,é de mais de

1 milhão de pessoas que circulam
por semana nesses ambientes.

Considerada atualmente a maior

operação de mídia digital ouf-of-
home da América Latina, a Elemí-
dia está presente em doze capi-
tais brasileiras, além da Argentina.

A fórmula para tal desempenho

está em proporcionar um conteú-

do relevante para o público que
permanece em locais de espera

forçada."0ferecemos entreteni-

mento e serviços que mudem,
melhorem a vida do consumidor

lá na ponta" defende o vice-presi-

dente de marketing e vendas, Ri-
cardo Marques, salientando que o

diferencial deste canal é a segmen-
tação, ou seja,"o que falar e em

que momento"

Este conceito permeia toda a
programação. Numa academia de

ginástica ou no elevador, o usuá-
rio fica sabendo tudo o que acon-

tece por meio de informações
veiculadas diretamente do portal

Terra e é também impactado por
inserções publicitárias.

Além do patrocínio de conteúdo,
há iniciativas contundentes. A Ba-
vária Premium, por exemplo,

utilizou a segmentação oferecida
pela Elemídia para criar filmes
destinados a cada prédio e bairro,

indicando sempre o bar mais pró-

ximo do local da veiculação.A ca-

chaça Sagatiba desenvolveu um

mapa diferente para cada ponto,
indicando o melhor caminho ru-

mo aos estabelecimentos.

A mídia também se destaca pela

facilidade de direcionar o consu-

midor ao site do anunciante,como
na proposta criada pela C&C, na
qual as ofertas veiculadas indica-

vam descontos de 10% para quem

comprasse on-line, digitando o
código do elevador.

O baixo custo de produção pos-

sibilitou ações como a da Cultura
Inglesa: filmes diferentes para ca-

da bairro informando o telefone

da unidade mais próxima da esco-
la de inglês.

Para viabilizar as ações da Casas
Bahia, a Elemídia mantém uma

estação de trabalho de criação
e produção na sede da rede, res-
ponsável pelo desenvolvimento

de filmes diários para divulgar as

ofertas em tempo real.

Como explica Marques, a moni-
toração constante da efetividade

da mídia faz parte do negócio, até

porque se entende que as infor-
mações aceleram o aprendizado

e a percepção do mercado para

com o veículo.

No que concerne ao checking,

um sistema auditado pela Price
Waterhouse Coopers permite

que o cliente confira o conteúdo
por meio de login e senha pró-
prios. Os dados de mercado rela-

cionados ao usuário/consumidor

são estratificados pelo instituto de
pesquisa Datafolha que, em julho

de 2007 apurou que o nível de

atenção nos elevadores alcança



97% dos usuários,enquanto o recall

das mensagens publicitárias che-

ga a 63%. O público é qualificado:

69% pertence às classes A e B.

Como argumenta Ana Lúcia

Fugulin, professora do curso de

Gestão de Contato com a Marca da

ESPM, iniciativas que contribuam

para estruturar o conhecimento

e elevar a compreensão sobre o

comportamento do mercado ouf-

of-home é primordial para acelerar

o aprendizado dos anunciantes e

das agências.A especialista chama

a atenção para a importância das

novas alternativas, na medida em

que lidamos hoje com um consu-

midor que fica cada vez mais fora

de casa, o que resulta em audiên-

cias mais fragmentadas também

neste tipo de abordagem.'Antes o

investimento ia para o outdoor, um

veículo com estudos e pesquisas

já delineados junto ao mercado.

Mas quando vamos para os espa-

ços internos, estamos falando da

mídia segmentada e da necessi-

dade de ter um olhar apurado pa-

ra o comportamental do consumi-

dor nesses ambientes. Em contra-

partida, os públicos são mais limi-

tados, o que dificulta uma aprecia-

ção objetiva dos resultados, que

passam necessariamente por uma

avaliação mais completa e não só

numérica" explica Ana Lúcia.

Outro aspecto destacado pela

especialista é o fato de o consumi-

dor muitas vezes sentir-se encap-

sulado frente ao número de infor-

mações e mídias, portanto, mais

crítico quanto ao conteúdo. Por

outro lado, ela identifica o mo-

mento como positivo, em virtude

das condições inovadoras para o

anunciante. Neste caso,vale o aler-

ta: não se deve esquecer a rele-

vância."A tecnologia agrada muito

ao brasileiro, mas a campanha só

ganha a atenção quando é

pertinente1,1 adverte.

Refletindo sobre a questão da

tecnologia, Eduardo Aidar, diretor

comercial da TVO, observa que

ela deve ser encarada como o ins-

trumento que possibilita divulgar

conteúdos que façam diferença

para o público e,conseqüentemen-

te, levem eficácia ao anunciante

por meio de associações inusita-

das. É este o objetivo que vem sen-

do perseguido pela TVO, respon-

sável pela programação veiculada

no sistema SPTrans —164 linhas,

com um total de quinhentos

ônibus.

O DNA do projeto é o conteúdo.

Durante 18 horas diárias são veicu-

lados programetes de um minuto

e meio que levam mensagens

sobre cidadania, cultura, humor e

entretenimento para as cerca de

360 mil pessoas que circulam no

sistema diariamente."Nossa propos-

ta está em tornar o trajeto mais

agradável e estimular as pessoas

a viverem melhor"promove Aidar,

salientando que exatamente por

esse motivo a TVO optou por não

ter áudio, o que resultaria em mais

uma intervenção sonora nos ôni-

bus urbanos.

Atualizada diariamente, além de

dicas sobre eventos culturais gra-

tuitos.saúde e beleza,a programa-

ção trata de mexer com a popula-

ção por meio de histórias do coti-

diano de quem anda ou já andou

de ônibus.'As iniciativas possibilitam

que o público se enxergue na pro-

gramação incitando um sentimen-

to de que o veículo foi feito exclu-

sivamente para ele"detalha Aidar.

Como exemplo pode ser citada

a campanha "Passageiro apaixona-

do"que convidou o usuário a abrir

seu coração e declarar seu amor

na TVO para o Dia dos Namora-

dos. Outras iniciativas se destacam

pela pertinência e aderência jun-

to ao usuário. No quadro "Hora de

poupar" dicas de ações que podem

ajudar qualquer um a organizar e

administrar melhor suas finanças,

sem ter que chegar ao final do

mês afundado no cheque especial.

Com o cunho de promover um

novo olhar para assuntos pertinen-

tes ao dia-a-dia da cidade,a TVO

convidou grafiteiros para mostrar

sua arte num espaço especialmen-

te montado na produtora Mixer

- responsável pela produção do

veículo — e divulgou esse traba-

lho na programação,transforman-

do a arte das ruas numa homena-

gem ao Dia das Mães.

O fotógrafo Klaus Mitteldorf tam-

bém participou da programação

da TVO clicando a cidade através

das janelas dos ônibus,trazendo à

tona peculiaridades da maior me-

trópole da América Latina.



Nesse circuito, as inserções co-
merciais ocorrem de três formas:
reprodução do comercial deTV
patrocinando conteúdos, a edição
do comercial dentro das caracte-
rísticas da mídia e a criação de con-
teúdos associados às marcas. Nes-
te caso, pode ser, por exemplo, um
programa sobre moda criado exclu-
sivamente para uma rede de lojas
de departamento, no qual o usuá-
rio obtém dicas sobre o que vestir,
o que combina com o que."A infor-
mação pode ser simples,mas tem
aplicabilidade direta na vida das
pessoas, aproximando a marca do
consumidor"comenta Aidar.

Os passageiros que utilizam o
Metrô em São Paulo também es-
tão sendo impactados hoje pela
mídia móvel,via a TVMinuto,cuja
programação foca as principais
notícias do dia, distribuídas em se-
te editorias: mulher, homem, saúde,
cultura, meio ambiente,tecnolo-
gia e curiosidades.

Como explica o diretor comer-
cial Daniel Simões, a TVMinuto é
produzida internamente por três
jornalistas que fazem reunião de
pauta, escolhem as fontes a serem
ouvidas,tudo como na redação de
um jornal diário, mas de acordo
as características do veículo: inser-
ções de quinze segundos que são
veiculadas sem som.

A participação da população
junto ao canal ocorre por meio
do Fale Conosco, cujo endereço é
disponibilizado na grade de pro-

gramação para que o usuário dê
sugestões de pauta, solicite infor-
mações complementares ou sim-
plesmente dê sua opinião."Busca-
mos a imparcialidade e a objetivi-
dade das notícias, o que conside-
ramos princípios fundamentais em
um meio de comunicação, além
de tentarmos sempre transmitir in-
formações efetivamente úteis para
o público"explica Simões,salien-
tando que a programação on-line
da TVMinuto abre mão de veicu-
lar notícias e imagens que possam
chocar o espectador ou provocar
bruscas alterações de humor e
ânimo, o que pode ocorrer com
cenas de agressão e violência ou
assuntos polêmicos que gerem
repugnância e revolta dentro do
trem.

Há outras restrições contratuais,
como a veiculação de informações
e anúncios de cigarro, bebidas al-
coólicas e religião. O noticiário es-
portivo, aparentemente proibitivo
para evitar brigas dentro dos trens,
é bem explorado e os usuários
têm se comportado!

Simões explica que o usuário
já reconhece o Metrô como um
meio de transporte limpo e seguro
e tem mostrado uma atitude po-
sitiva quanto à conservação dos
monitores da TVMinuto.

Entre os anunciantes já figuram
empresas do porte de Unilever,
Mastercard,McDonald's, Casas
Bahia,Pernambucanas,Tim e
TAM,e Simões está confiante no

aumento da adesão, reconhecen-
do que é um desafio para a cria-
ção publicitária, uma vez que as
mensagens precisam ser desenvol-
vidas especialmente para o am-
biente do Metrô.

O esquema de veiculação é sim-
ples: inserções de quinze e trinta
segundos, mas sem som, o que exi-
ge que o foco esteja voltado na
força da imagem e da informação
simples e direta,de forma a entre-
ter e seduzir o passageiro/espec-
tador.

Outras alternativas de inserção
permitem que agências e anun-
ciantes criem peças especiais atre-
ladas diretamente ao conteúdo,
que é veiculado em loopings de
quinze a trinta minutos. Isso signi-
fica que os anunciantes podem ter
suas marcas e produtos associa-
dos a uma informação ou a dicas
voltadas para os usuários.

Segundo Simões, mostrar ao
mercado as inúmeras possibilida-
des de ações inovadoras que um
veículo como a TVMinuto pode
proporcionar é também um desa-
fio do veículo. A própria tecnologia
tem seu nobre papel no campo
das alternativas criativas, uma vez
que o software "reconhece" a esta-
ção, o que abre a possibilidade de
o anunciante indicar as lojas que
comercializam o produto nas pro-
ximidades.

Compreender as múltiplas fun-
cionalidades dessas mídias vem



sendo o desafio deJoubert Brito,
professor da Unicsul, que atual-
mente coordena 23 trabalhos expe-
rimentais sobre mídia out of-home,
além de se dedicar a um estudo
a respeito da área.

Segundo ele, os profissionais
responsáveis por planejar ações
junto aos novos veículos devem
procurar conhecer a fundo as apli-
cabilidades dessas mídias para
quer possam levar as mensagens
de produtos ou serviços de manei-
ra eficiente e rentável,tornando a
revolução da tecnologia uma alia-
da efetiva da propaganda.

Brito identifica a necessidade
de haver maior interação entre os
profissionais mais experientes e a
nova geração de publicitários com
mais habilidade para lidar com as
novas tecnologias."É dessa forma
que surgirão campanhas balizadas
pela tecnologia, mas alicerçadas
na intuição e no bom senso.Afinal,
é preciso conhecer o passado pa-
ra entender o presente e imaginar
o futuro do planejamento de mí-
dia digital" ressalta.

• VISÃO DE OPORTUNIDADE

As placas indicativas de 33 esta-
ções do Metrô do Rio de Janeiro
sinalizam bem mais do que em-
barque e desembarque para uma
audiência de270 mil pessoas.Os
displays aéreos, da Mídiainterior,
são desenvolvidos de acordo com
a necessidade de comunicação
do ambiente,com 70% das infor-

mações sobre a logística do local
e 30% com espaço reservado a
mensagens publicitárias.

Segundo o diretor da empresa,
Aguinaldo de Fiori Filho, as novas
opções instaladas no início de
2008 têm chamado a atenção do
público.Uma desvantagens é a
possibilidade de criar campanhas
seqüenciais, uma vez que os
displays aéreos estão distribuídos
por diversos pontos estratégicos.

De Fiori revela que os investi-
mentos de desenvolvimento do
projeto de implantação no Metrô
carioca foram da ordem de US$
600 mil e que a novidade deve
chegar também a São Paulo, onde
os sinalizadores aéreos estão sen-
do implantados, inicialmente, num
dos campi da Universidade
Anhembi Morumbi,que conta
com uma audiência de 14 mil alu-
nos."Serão cinqüenta peças insta-
ladas e, até o primeiro trimestre
de 2008, estaremos nas outras três
unidades" detalha.

A visão de oportunidade está
baseada no objetivo de levar a
comunicação publicitária a espa-
ços funcionais, pouco explorados.
Esta também é a orientação em-
pregada numa outra alternativa da
Mídiainterior, o Superdoor, que
trata de enveloparos carrinhos de
supermercado com anúncios pu-
blicitários.

A alternativa está presente nas
redes da capital paulista Hirota Su-

permercados, Emporium e Con-
fiança de Bauru."Se antes o carri-
nho de compras era usado apenas
como um adereço em ações iso-
ladas de propaganda,o novo mo-
delo de mídia possibilitará o de
senvolvimento de ações sistêmicas"
argumenta Fiori Filho, explicando
que a empresa desenvolveu um
produto resistente, com qualidade
de impressão em offsete de fácil
aplicação — pode ser instalado
simultaneamente em até 100 mil
carrinhos."Um item de despesa
para o supermercado transforma-
se em fonte de receita" enfatiza o
diretor da Mídiainterior.

Refletindo sobre as vantagens de
se poder contar com opções de mí-
dia no PDV, Marcelo Monetti, diretor
da LCMMídia, que desde 2004
atua em shoppings centers, observa
que se destaca entre as principais
o fato de o anunciante conseguir
medir facilmente o retorno, via o
resultado de venda. É por este mo-
tivo, como salienta o executivo,
que muitas empresas têm conside-
rado outros indicadores além da
simples audiência.que é relativa.



Levar opções do mobiliário urba-
no para espaços fechados é uma
das propostas da empresa, que
hoje comerciaiiza as alternativas
em mais de cem feiras que aconte-
cem em São Paulo, como Salão do
Automóvel,Salão Imobiliário, Feicon,
francal, Fispal, Super Casas Bahia,
Expomanagement, Boat Show e
Ciab-Febraban.

Segundo Monetti,a mídia
em feiras potencializa as ações de
marketing dos participantes,con-
tribuindo para a divulgação insti-
tucional das empresas num canal
direto com seu público."Em São
Paulo, acontece 75% das grandes
feiras de negócios brasileiras e
mais de 90 mil eventos por ano -
um a cada seis minutos —, com
mais de 15 milhões de visitantes.
Esta é a potencial audiência que
colocamos à disposição de nossos
clientes por meio de um diversi-
ficado portfólio de idéias" divulga
Monetti, esclarecendo que o anun-
ciante tem à disposição vários
tipos de painéis, relógios e até
ponto de ônibus localizados no
ambiente do evento.

De feiras a estabelecimentos
comerciais, o mercado brasileiro
abriga hoje uma vasta gama de
fornecedores que transformaram
nichos em negócios eficientes
e palpáveis em termos de mídia
out-of-home. É o caso da Enox In-
doorExperience,que responde
pela gestão de 3,5 mil estabeleci-
mentos de cultura, lazer, moda,
saúde e bem-estar, aptos a serem

trabalhados em abordagens pu-
blicitárias.

No início deste ano, a empresa
inaugurou filiais em mais duas ci-
dades estratégicas do interior de
São Paulo: Campinas e São José
dos Campos,totalizando mais de
130 estabelecimentos por onde
circulam 450 mil consumidores to-
dos os meses. Esses escritórios tam-
bém atenderão as demandas de
mídia indoor de municípios vizi-
nhos, como Indaiatuba,Jundiaí, Pi-
racicaba, Valinhos, Vinhedo etc.

A Enox atua num modelo dife-
renciado, classificando os públicos
por canais de afinidade. Assim,
o estilo de vida social e jovem está
presente em 800 bares e baladas
credenciados; o social adulto, em
restaurantes; farma, em farmácias;
fashion,em lojas de grifes de moda;
fitness, em academias; sports, em
escolas e quadras de futebol; teen,
em lan houses; beauty, em salões
de beleza; e o cult,em livrarias.

Nesse cenário, como explica o
diretor Ernesto Villela,a publicida-
de dentro dos estabelecimentos
representa segmentação absoluta.
"Se o foco do anunciante, por
exemplo,for o público masculino
que pratica futebol,a mídia indoor
será veiculada no Canal Sports e,
a partir daí, planeja-se o que fazer,
que peças desenvolver" enfatiza.

Alternativas não faltam. Entre
os formatos.figuram backlights,dis-
plays clássicos, adesivação de es-

pelhos, displays de folder, de
sampling (com amostras grátis
ou testes de perfumes), ações pro-
mocionais dentro dos estabeleci-
mentos, uniformização de funcio-
nários com foco em campanhas
específicas, distribuição de amos-
tras grátis, bolachas de chopp per-
sonalizadas, etiquetas de roupas
com campanhas de determinado
produto ou serviço,telas de com-
putadores e mouse pads perso-
nalizados, entre outros.

A operação realizada pela Enox
segue uma série de regras de
abordagem junto aos parceiros.
Dessa forma, se a agência de pu-
blicidade elabora um adesivo de
porta numa ação que envolve 300
estabelecimentos, o layout é apro-
vado com cada um deles antes
de ser liberado.Segundo Villela.a
operação, que é realizada em dois
dias, pode parecer de guerra, mas
o respeito que se conquista é total-
mente de paz! Afinal,adesivar200
chuveiros de academias de ginás-
tica numa ação de lançamento
de um shampoo ou colocar dis-
plays com desodorantes para
experimentação do público pode
parecer um desafio óbvio, mas o
real está em manter as parcerias
estabelecidas num acordo comer-
cial pautado pela ética e pelo
respeito.

Text Box
Fonte: Revista da Aba, ano XI, n. 104, p. 66-72, jun. 2008.




