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No ritmo do aquecimento econômico e do aumento do poder de compra da população 
brasileira, o mercado publicitário tem investido em outras formas de chamar a atenção do 
consumidor, com mídias alternativas e segmentadas `fora de casa', como canais exclusivos 
em redes de supermercados, em elevadores e até nas linhas de trem e metrô. Prova disso é 
que, segundo a Associação Brasileira de Mídia Digital Out of Home (Abdoh), o mercado de 
mídia digital `fora de casa' faturou R$ 30 milhões em 2007 e a expectativa para este ano é 
que ele movimente o dobro, ao menos. Na mesma comparação, o número de monitores 
instalados em pontos de passagem e lojas deve saltar de 9 mil para 20 mil.  
 
Por esse motivo, as empresas de mídia encontraram na ascendente classe C uma boa 
oportunidade de veiculação da marca de seus clientes, como Unilever; Grupo Pão de Açúcar, 
com a marca Compre Bem; Sky e Casas Bahia, entre outros. Essas empresas investem em 
espaços que registram bom resultado, como no caso da TvTrem, exclusiva da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos, que completou um ano de programação e está expandindo a 
sua cobertura para outras linhas da rede férrea.  
 
"Em um momento em que se fala muito de convergência das mídias, na busca pelos pontos de 
contato com os públicos-alvo, a TvTrem leva comunicação em um ambiente de informação e 
cultura ao dia-a-dia dos consumidores", comentou Paulo Voltolino, diretor de Convergência 
Digital da DPZ.  
 
Guga Lemes, da Agnelo Pacheco reitera, em nota, dizendo que "o comportamento mudou e os 
meios para impactar o público-alvo também. Nas plataformas dos trens da CPTM, milhares de 
consumidores são impactados por um novo meio audiovisual, onde cada TV tem um IP. Isso 
significa que o anunciante pode mudar, em tempo real, o conteúdo da mensagem. Não por 
acaso, marcas como Unilever e Pão de Açúcar demarcam seu espaço por lá neste primeiro 
ano".  
 
A expansão do consumo na classe C resultou, também, no crescimento de 40% na agência 
Fala! só no primeiro semestre deste ano, puxado pelo bom desempenho de clientes como 
Construtora Tenda e Lojas Colombo. A agência prevê fechar o ano com o mesmo crescimento. 
"Nossos clientes têm crescido muito. Isso se reflete em nosso desempenho e a compra de 
mídia acompanha esse cenário", disse recentemente Allan Barros, presidente da Fala!, que 
perfez compra de mídia de R$ 150,3 milhões de janeiro a junho deste ano.  
 
Para o resto do ano, Barros continua otimista. Segundo o executivo, neste ano a agência está 
se concentrando no crescimento interno dos clientes, depois de ter crescido 150% no ano 
passado.  
 
Para ele, apenas a evolução do problema inflacionário pode modificar as boas expectativas 
para o segundo semestre. "O segundo semestre será extremamente positivo, com poucos 
feriados, o que favorece o consumo e os investimentos."  
 
Para o presidente da Ogilvy no Brasil, Sérgio Amado, a realidade de novos canais de mídia é 
importante para pulverizar as campanhas e falar com um público cada vez maior."Isso não é 
uma tendência, é uma realidade, e as agências têm de se aperfeiçoar para atender a todos os 
públicos e mídias", disse.  
 
TvTrem 
 
Com perspectiva de crescer 82% até o fim do ano, a tevê exclusiva da rede ferroviária da 
CPTM, a TvTrem, anunciou ontem expansão do serviço. Instalada nas plataformas da Linha 9-
Esmeralda, até dezembro a TvTrem deverá ser implantada nas Linhas 7-Rubi, 11-Coral e 11-
Coral Expresso Leste. Com isso, vai cobrir, além da zona sul, as zonas leste e oeste da rede. A 
proposta é que, até 2009, a TvTrem esteja presente em toda a malha ferroviária da CPTM na 
Grande São Paulo. Atualmente, as 20 horas diárias de programação exclusiva da TvTrem 



atingem cerca de 4 milhões de pessoas por mês. Com a ampliação, esse número passará a 28 
milhões.  
 
"Este é um momento muito propício para empresas que queiram alinhar suas ações e 
estratégias ao consumo consciente, às questões ambientais e sociais, e elas podem fazê-lo 
através de parcerias e apoio aos programetes da TvTrem", explica a diretora executiva da 
TvTrem, Rosa Jonas. "Hoje, a TvTrem é parte do cotidiano das pessoas que vivenciam a rotina 
operacional das estações. Agrada ao público e conquistou seu espaço na CPTM", conclui Luiz 
Carlos Emídio, chefe geral de Estações da Linha 9-Esmeralda.  
 
Mídia digital  
 
Pesquisa da eMarketer, de estudos de marketing digital, revela que o segmento `fora de casa 
'deve, até 2011, ter receita média de US$ 2,25 bilhões - quase o dobro do registrado em 
2007. O relatório ressalta que essa mídia está "prestes a ser a maior solução de comunicação 
`fora de casa', em comparação aos formatos tradicionais de placas e pôsteres". 
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