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A mídia indoor vem ganhan-
do status, importância e, prin-
cipalmente, volume desde que 
a Lei Cidade Limpa — que pra-
ticamente baniu a publicidade 
externa na cidade de São Paulo 
— entrou em vigor no começo 
do ano passado. Segundo o pre-

Comunicação 
sem poluição
Setor tenta evitar excessos com a explosão de opções de anúncios em ambientes internos
Andrea Martins

à

sidente da Associação Brasileira 
de Mídia Indoor (Abramid), 
Michel Eberhardt, em 2007 o 
setor foi responsável por aproxi-
madamente 4% do faturamento 
do mercado publicitário. 

Para este ano, a estimativa é 
crescer entre 30% e 40% e che-

gar a 5,6% do bolo publicitário. 
“Até 2010 chegaremos a 10%, 
o mesmo que representava a 
mídia exterior no seu auge”, 
destaca Eberhardt, também 
presidente da New Ad, empre-
sa de mídia indoor que existe 
há oito anos e atua em bares, 

restaurantes, academias de 
ginástica e salões de beleza, 
dentre outros espaços. 

“As mídias digitais têm um 
dos maiores crescimentos em 
investimento em mídia dentre 
os vários setores. É um momen-
to em que os anunciantes estão 

mais abertos para experimentar, 
mesmo utilizando verbas mais 
restritas”, destaca Luciana 
Schwartz, diretora geral de 
mídia da Y&R.

“A vantagem da mídia indoor 
é que a pessoa pode ficar parada 
em frente ao anúncio, e é 
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O termo mídia indoor não 
é consenso no mercado. Cada 
vez mais a expressão mídia 
digital out of home ganha 
espaço no Brasil. Ampla-
mente utilizado no exterior, 
o termo em inglês significa, 
ao pé da letra, mídia digital 
fora de casa, e refere-se às 
telas de plasma ou LCD que 
proliferam em estabeleci-
mentos comerciais, trans-

Indoor ou out of home?

Criada na metade do ano 
passado, inicialmente com 
oito empresas, a Abramid 
conta com 13 companhias 
associadas, que representam 
70% do mercado, segundo o 
presidente Michel Eberhardt. 
Para participar, é necessário 
assinar um termo de adesão 
e respeitar o código de ética 
da entidade. Em caso de des-
respeito a alguma norma, o 
associado é avisado da primei-
ra vez e expulso em caso de 
reincidência. “Queremos coi-
bir práticas abusivas, golpes e 
não-profissionalismo no mer-
cado”, enfatiza Eberhardt. 

Na opinião do diretor exe-
cutivo da Office Shopping, 
Cristiano Tassinari Alves, 
presidente do conselho da 
Abramid, o mercado de indoor 
inchou com a Lei Cidade Lim-

Comprovar eficácia é desafio do setor
anunciantes e agências o fun-
cionamento deste tipo de mí-
dia. Uma das propostas da 
Abramid para melhorar esta re-
lação é criar um software para 
ser usado como ferramenta de 
pesquisa de mídia. O programa 
deverá ser lançado até o final 
do ano e ficará disponível para 
pesquisa no site da entidade 
(www.abramid.org). 

“Através de um clique será 
possível disparar um orçamen-
to para cada empresa. O profis-
sional de mídia vai ter uma base 
de preço e saberá que espaço 
está realmente disponível. Te-
remos atualização diária do 
programa”, detalha Eberhardt, 
ao lembrar que este tipo de 
software já é parte do dia-a-dia 
da maioria das agências. “Este 
será mais um módulo, o de mí-
dia indoor”, complementa.  

Luciana: esbarrar nas peças não é algo desejado Lica: cuidado para não cansar o consumidor

Alves: necessidade de organizar o setor

pa, e havia necessidade de orga-
nizar o setor. Segundo ele, 50% 
das empresas que atuavam com 
mídia exterior migraram para o 
indoor. “O meio ficou bagunça-
do: tem empresas que vendem 
espaços que são de outras, ou 

que vendem 15 peças e entre-
gam 11. Se fossem associadas da 
Abramid, teriam sido expulsas 
da entidade”, desabafa.

Além da organização e da 
profissionalização, o desafio para 
o setor é explicar melhor para 

à sempre estudando sua posição.
Já na opinião da v ice-

p r e s i d e n t e  d e  m í d i a  d a 
Giovanni+DraftFCB, Lica Bue-
no, os lugares mais críticos 
são os shopping centers, onde, 
segundo ela, já começa a haver 
exageros. “Ali a mídia indoor 
é mais agressiva que no aero-
porto, porque é um lugar de 
lazer. É preciso cuidado para o 
consumidor não se cansar. Não 
pode acontecer do lado de den-
tro o que já foi feito do lado de 
fora”, adverte ela, referindo-se 
à poluição visual na mídia exte-
rior em algumas cidades.  

Afonso Abelhão, diretor 
da OOH Mídia, acredita que é 
necessário evitar excessos para 
não se perder um dos principais 
valores da mídia indoor e out of 
home — justamente o impacto 
da proximidade com o consu-
midor, sem dispersão. “O out of 
home passa pelo caminho que a 
mídia online passou. Existe uma 
corrida pela mídia indoor, mas 
há também uma seleção natural. 
É necessário ter cautela para 
ver o que realmente é bom e o 
que funciona”, alerta. 

Expansão
O presidente do Grupo de 

Mídia do Rio de Janeiro e diretor 
de mídia do escritório carioca 
da DPZ, Sérgio Prazeres, ob-
serva que o movimento indoor 
que há muito tempo aconteceu 
em outros países e que tomou 
fôlego em São Paulo, com a 
restrição da mídia exterior, 
já começa a ganhar força em 
outros Estados. Para ele, a ex-
pansão tem um lado negativo: a 
falta de ineditismo das ações. “O 
impacto do novo já se perdeu. 
O que vai fazer a diferença é o 
uso do conteúdo e como será 
utilizado o espaço para valo-
rizar a mensagem”, adverte. 

No Grupo Ogilvy, 15% de 
toda verba direcionada para 
mídia exterior vai para indoor. 
O diretor nacional de mídia da 
agência, Gustavo Gaion, enfa-
tiza que no segmento a oferta 
cresceu mais rápido que a pro-
cura. “Muitas empresas de mídia 
exterior se reestruturaram e 
têm monitores de plasma em 
todos os lugares. A discussão 
é quando isto invade a vida do 
consumidor”. Na sua opinião, 
a vasta quantidade de canais 
ganhará equilíbrio pelo próprio 
processo de organização do 
mercado.

Para Ângelo Franzão, pre-
sidente do Grupo de Mídia de 
São Paulo e vice-presidente 
executivo da McCann Erickson, 
quem vai quantificar e discipli-
nar o setor é o próprio público. 
“As mensagens têm de ser 

porte público, táxis, elevadores 
e outros ambientes com grande 
presença de pessoas, em geral, 
em momentos de espera forçada. 
Segundo o presidente da recém-
criada Associação Brasileira de 
Mídia Digital Out of Home (Ab-
doh), Waltely Longo, o conceito 
de indoor ganhou espaço para se 
contrapor aos outdoors, banidos 
do principal mercado publicitá-
rio brasileiro, a capital paulista 

(ver entrevista na pág. 52).
Com a ascensão recente no 

mercado brasileiro, impulsionado 
pela popularização da banda 
larga e por novas tecnologias, 
o segmento de mídia digital 
out of home cresceu 20% em 
2007, enquanto a mídia exterior 
amargou queda de 16% no perío-
do, segundo dados do Projeto 
Inter-Meios (ver quadro). O 
investimento no setor digital 
OOH pulou de R$ 33,1 milhões 
em 2006 para R$ 39,6 no ano 
passado. Só as 13 empresas as-
sociadas à Abdoh, juntas, devem 

mais que dobrar o faturamen-
to neste ano: vão passar de 
R$ 30 milhões para R$ 72 mi-
lhões, de acordo com Longo. 

Já na definição da Abra-
mid, entende-se por mídia in-
door toda e qualquer atividade 
ligada à produção, montagem 
e veiculação de qualquer ma-
nifestação publicitária, que 
possua ou não movimento ou 
iluminação, exibida de forma 
mecânica ou digital, instalada 
em ambientes fechados, com 
grande fluxo de pedestres 
ou veículos.

possível segmentar o local 
de veiculação. O custo por mil 
na mídia indoor é mais alto, 
mas o anúncio é mais certeiro”, 
enfatiza Eberhardt.

Mas a expansão rápida das 
mídias indoor e digital out of 
home (ver matéria sobre as 
diferentes nomenclaturas 
nesta página), presentes em 
diversos tipos de ambiente, já 
acende um alerta entre profis-
sionais de comunicação: pode 
haver overdose de mensagens 
publicitárias? Para Luciana, 
alguns locais já começam a 
apresentar excessos, como 
os aeroportos. “Quando o sa-
guão começa a ser utilizado, 
e a pessoa caminha e esbarra 
com peças, algum problema 
há”, analisa, ao lembrar que a 
Y&R já utilizou canais de TV 
em aeroportos e painéis, mas 

à
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Com investimento de R$ 1,5 
milhão só em monitores, o Maga-
zine Luiza prepara o lançamento 
de um canal de TV interno nas 
50 lojas que serão inauguradas 
em setembro na cidade de São 
Paulo. Cada nova unidade terá 
11 telas de plasma — sete de 
42 polegadas nos corredores e 
quatro de 19 polegadas 
nos caixas — para vei-
culação do canal cus-
tomizado da rede de 
varejo. A programação 
de digital signage está 
sendo estruturada em 
parceria com a Subway 
Link, empresa especia-
lizada em produção de 
TVs corporativas.

A TV Luiza terá con-
teúdo de notícias da 
Band News, videoclipes 
e anúncios, adianta Julio 
Cesar Ferreira, diretor 
comercial da Subway 
Link. “Vamos trabalhar 
o mercado imobiliário 
de São Paulo e buscar 
esse tipo de anunciante, 
já que o Magazine Luiza 
está muito ligado ao am-
biente da casa e também 
à classe C”, observa.

A base de produção 
da TV Luiza é Franca, 
cidade-sede da rede, 
que já conta com 327 
lojas em sete Estados e teve 
faturamento de R$ 2,6 bilhões 
no ano passado. A transmissão 
do canal de TV para as lojas será 
feita via satélite. A Subway Link 
já produz a TV corporativa da 
rede de varejo, voltada para os 
funcionários. “Na TV corporativa 
o cliente investe. Na TV in store, 
o cliente tem percentual de fatu-
ramento”, detalha Ferreira.

A produtora já trabalha com 
outra grande rede varejista, o 
grupo Wal-Mart. Desde março, 

101 lojas das redes Wal-Mart 
Supercenter (região Sudeste), 
Big (Sul), Hiper Bom Preço 
(Nordeste) e Sam’s Club (todo  
o Brasil) exibem conteúdo edi-
torial e comercial em 12 telas de 
plasma espalhadas pelos corre-
dores. Nos caixas, são entre 30 
e 50 monitores por loja. A TV 

tem três canais: para a área de 
alimentos, de não-alimentos e 
para os caixas.

Pesquisa realizada pela Ipsos 
Marplan em duas lojas destaca 
que 90% dos clientes aprovaram 
a ferramenta e 41% declararam 
que a propaganda influenciou 
na decisão de compra. “O grupo 
Wal-Mart tem outras bandeiras. 
Esperamos no ano que vem 
expandir a programação”, de-
clara o diretor da Subway Link, 
responsável também pelo canal 

de TV da rede de brinquedos Ri 
Happy, presente em 84 lojas no 
Brasil. 

Outro projeto de TV em 
ponto-de-venda foi desenvolvido 
pelo Carrefour e pela CerejaPRN. 
Veiculada desde janeiro em 108 
lojas da rede em todo o Brasil, a 
TV Carrefour tem três canais de 

conteúdo: o check-out (caixas), 
o store wide (corredores da loja) 
e o paredão de videowall (na 
área de eletroeletrônicos). Se-
gundo Flávia Sampaio, diretora 
da CerejaPRN, empresa respon-
sável pela produção do canal, são 
9 milhões de pessoas circulando, 
que voltam de duas a três vezes 
ao hipermercado durante o mês. 
“É uma audiência de massa com 
entrega segmentada”, explica. A 
tecnologia usada pela empresa, 
com transmissão via satélite 

para as lojas e distribuição por 
IP dentro do estabelecimento, 
permite conteúdos diferenciados 
para cada hipermercado. 

A TV Carrefour também tem 
papel importante no impulso de 
venda, afirma Rodrigo Lacerda, 
diretor de marketing corporativo 
da rede. Um dos cases lembrados 

é o do adoçante Linea, que du-
rante o mês de janeiro veiculou 
em toda rede um comercial de 
15 segundos, adaptado para a 
linguagem de mídia digital out 
of home. Em relação ao mês de 
dezembro as vendas do produto 
foram 38% maiores. Na compara-
ção com janeiro de 2007, o cres-
cimento foi de 86%. “Acredito 
que outros supermercados vão 
seguir o modelo do Carrefour. 
Cada vez mais os anunciantes 
procuram mídias especializadas 

e que tenham 100% de segmen-
tação”, diz Lacerda.

Cultura de bar
Os clientes de cem “botecos” 

chiques de São Paulo e do Rio 
de Janeiro podem ficar mais 
informados e entretidos com a 
programação do CineBoteco, 

um canal de TV veicu-
lado em 180 monitores 
instalados nos estabele-
cimentos comerciais. “É 
uma revista eletrônica 
com notícias em tempo 
real. Não usamos áu-
dio para não competir 
com o barulho do lugar. 
Apostamos muito em 
recursos gráficos e ví-
deo”, enfatiza Eduardo 
Rosemback, sócio-di-
retor do CineBoteco. 
Os programetes têm 
um minuto e meio. A 
programação diária é de 
uma hora e meia, com 
conteúdo inédito. 

 Parceiros como a 
revista Rolling Stone, o 
banco de imagens Getty 
Images e a MTV con-
tribuem para rechear a 
programação com dicas 
culturais e conteúdo 
exclusivo. Os anúncios 
representam 10% da 
grade. “Em uma hora 

de programação temos seis 
minutos de publicidade. Nossa 
meta é chegar a 20%”, afirma 
Rosemback.

Empresas como Unilever, 
AmBev e estúdios de cinema 
como Sony, Fox e Paramount 
patrocinam a programação. O 
maior anunciante, a marca Oi, 
aproveita o canal nos bares para 
fugir da publicidade tradicional e 
apostar em ações diferenciadas, 
como a transmissão dos desfiles 
do São Paulo Fashion Week.

Monitores invadem os pontos-de-venda

CineBoteco: revista eletrônica nos bares do Rio e de São Paulo
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Rádio Jornal Revista TV Pay TV Cinema Internet Mídia  
Exterior

Digitais Out 
of Home

Variação do investimento em mídia 
Fonte: Projeto Inter-Meios

relevantes e respeitar o 
momento do consumidor, fa-
zendo parte e não competindo 
com o momento para não criar 
repulsa”, alerta.

A fase é de descoberta, não 
de saturação, na opinião de 
Geraldo Leite, sócio-diretor da 
Singular Arquitetura de Mídia. 
“Alguns players têm a fórmula 
certa, outros vão experimen-
tando. Nem todos sobrevive-
rão”, destaca. “Esta mídia não 
vai vencer pelo volume, mas 
pela pertinência das mensa-
gens. O desafio é mensurar a 
eficácia”, finaliza.
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Entrevista: Waltely Longo

Meio & Mensagem — Qual a diferença entre mídia indoor e 
mídia out of home? 

Waltely Longo — Indoor, ao pé da letra, representa dentro 
da porta, dentro de casa. A mídia tradicional — televisão, 
revista, rádio —, que as pessoas vêem em casa, é indoor. 
Ela é feita para se chegar em casa e desfrutar. E tem o 
advento de mídias outdoor, ou seja, out of home, porque 
cada vez mais o público está em movimento. Não temos 
muitos estudos no Brasil, mas os que foram feitos nos 
Estados Unidos entre a década de 70 e início do ano 2000 
mostram que as pessoas ficam o dobro do tempo fora de 
casa do que ficavam há 30 anos. Existe uma tendência de 
crescimento exacerbado das mídias out of home, que pe-
gam esse consumidor quando ele está em movimento. 

M&M — Vale então também outdoor, mobiliário urbano?
Longo — Sim, tudo isso é out of home. Se você coloca um 
cartaz no banheiro é out of home, um outdoor é out of 
home. Um luminoso na rua pega as pessoas em movimen-
to. Ações de ponto de venda são outdoor. Dessas ações 
infinitas, surge nos últimos cinco anos — e se acelera 
rapidamente, através da proliferação da banda larga e da 
tecnologia de plasma mais acessível — uma mídia digital 
out of home. São telas de plasma e LCD presentes hoje 
em pontos de venda, trens, ônibus, táxis. Mídia out of 
home é a nomenclatura que se usa universalmente. 

M&M — Já existe a Associação Brasileira de Mídia Indoor 
(Abramid). Por que criar uma outra associação?
Longo — A mídia digital out of home tem uma característica 
muito própria. Como ocorreu nos Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra, surgiram entidades exatamente como a ABDOH 
do Brasil: a Out of Home Video Advertising Bureau (OVAB), 
nos Estados Unidos, a Canadian Out of Home Digital As-
sociation (CODA), no Canadá. Qual a similaridade dessas 
empresas? Elas têm sempre painéis de plasma com trans-
missão dirigida para a situação em que aquele público está. 
E sempre através de comunicação digital por internet.

M&M — Qual a grande característica da mídia digital out of 
home?
Longo — Ela tem três categorias: mídia digital massiva, 
público cativo ou espera forçada e ponto de venda. No 
caso da massiva o exemplo pode ser um painel grande na 
rua, ou em um estádio de futebol, porque atinge muita 
gente. Na categoria público cativo ou espera forçada são 
situações em que a pessoa está, por exemplo, no elevador, 
no trem, no aeroporto esperando o embarque. Naquele 
momento, existe a oportunidade de chamar sua atenção 
em um momento ocioso. A terceira categoria é ponto de 
venda: a pessoa está num bar e a mídia fala “tome cerve-
ja”, por exemplo. O conteúdo da primeira é mais de marca, 
institucional. O de espera forçada, de público cativo, tem 
que buscar mais pela atenção que pela audiência.

M&M — Quem participa da associação?
Longo — São 13 empresas que se uniram para formar a 

“Estamos vivendo uma Renascença”
Oferecer conteúdo atrativo, relevante e adequado ao momento do consumidor. Esse é um dos desafios do mercado de mídia 
digital out of home no Brasil, que está em ritmo de crescimento e consolidação. Para representar a categoria, foi criada em 
junho uma entidade que congrega as 13 maiores empresas do segmento: a Associação Brasileira de Mídia Digital Out Of 
Home (ABDOH). Juntas, elas vão faturar R$ 72 milhões este ano, mais que o dobro de 2007. Mas esse número é infinitamente 
inferior ao do mercado norte-americano, que movimenta US$ 1,6 bilhão por ano. O presidente da entidade, Waltely Longo, 
publicitário e idealizador do canal TV Mulher & Mãe, fala sobre as definições, expectativas e ações que serão implantadas 
pela ABDOH para organizar e fortalecer esse novo tipo de mídia

Andrea Martins

 ABDOH: CerejaPRN, CineBoteco, Elemidia, Elemidia 
Empresas, Elemidia Mall, Indoormidia, Speed Cast, Strat 
Digital Signage, Subway Link, TV Minuto, TV Mulher 
& Mãe, TvTrem e TVO. Todas atuam na área de mídia 
digital out of home e nasceram em São Paulo. Neste se-
gundo semestre estamos definindo as regras e devemos 
terminar o ano com mais associadas. 

 
M&M — Ter duas entidades não tira a força da represen-
tatividade?
Longo — A Abramid congrega empresas que têm como 
característica estarem outdoor. Quisemos lançar uma 
entidade cujos membros tivessem algo absolutamente em 
comum: ninguém está dentro de casa. Estamos falando de 
um pedaço específico da mídia out of home, chamada mídia 
digital out of home. Tem conteúdo próprio e permite au-
mentar a relevância da informação. Você fala com a pessoa 
na hora certa. A transmissão por IP, atomizada, permite que 
tenhamos conteúdos específicos para cada público.

M&M — Qual o tamanho desse mercado?
Longo — Uma das razões para o surgimento da ABDOH 
é levantar aspectos de mercado no Brasil. Nos Estados 
Unidos, o segmento de mídia digital out of home represen-
ta US$ 1,6 bilhão. No Brasil, não temos essa informação 
ainda. Temos 13 empresas de São Paulo que faturaram, no 
ano passado, R$ 30 milhões. Este ano vão faturar, juntas, 
R$ 72 milhões, mais que o dobro. São as principais do mer-
cado e contam com 20 mil monitores no Brasil inteiro. 

M&M — Existe, na sua opinião, a possibilidade de haver over-
dose de mídia dentro dos espaços? 
Longo — No caso de uma mídia digital para momento 
de espera forçada, essa característica é percebida em 

pesquisa nos Estados Unidos como uma prestação de 
serviço. No ponto de venda, quando ela se comporta 
como orientadora de compra, também é bem vista pelo 
consumidor. Quero chamar atenção para um grande 
desafio desse novo segmento: o diferencial de ser acei-
to ou invasivo vai depender do conteúdo. Quanto mais 
qualificado ele for, mais relevante será a mídia. 

M&M — Isso já acontece aqui?
Longo — Acontece, e muito. Na TV Mulher & Mãe, por 
exemplo, 80% dos anúncios são produzidos pelo próprio 
canal. O comercial da Renault que está no ar é dirigido 
para mulheres que acabaram de dar a luz. O futuro dessa 
nova mídia será mais ou menos relevante e gratificante 
para o consumidor quanto mais se focar em um conteúdo 
em sintonia com o momento dessas pessoas. 

M&M — Em São Paulo, por conta da Lei Cidade Limpa, houve 
uma explosão da busca pela mídia out of home. A licitação 
do mobiliário urbano, programada para 2009, pode mudar a 
expectativa de crescimento?
Longo — O processo macro no mundo de mídia digital 
out of home explodiu nos últimos tempos por conta da 
popularização das telas de plasma, que ficaram mais ba-
ratas, e pela proliferação da banda larga. O crescimento 
no mercado norte-americano foi de 25% no ano passado. 
No Canadá e na Inglaterra também houve um expressivo 
crescimento — e o Brasil está inserido nesse contexto. A 
Lei Cidade Limpa veio acelerar o processo, mas nenhuma 
das empresas associadas da ABDOH vai participar da 
licitação do mobiliário urbano. Nosso negocio é outro. 

M&M — A volta de outra alternativa de mídia externa não 
afetaria os negócios? 
Longo — Se fosse só em São Paulo, eu concordaria. Mas cons-
tatamos que esse crescimento é vertiginoso, o que mostra 
que ele não está diretamente ligado à Lei Cidade Limpa. 

M&M — Os anunciantes já entendem essa mídia nova?
Longo — O que é nítido, como percepção das agências e 
anunciantes, é que cada vez mais está difícil atingir os 
diversos targets. Há dez anos, com pouco esforço, atingia-
se a cobertura rapidamente. Hoje, existem targets muito 
difíceis de serem atingidos. Há uma ansiedade por novos 
meios e mídias que permitam mais do que ter share de 
audiência, ter share de atenção. Nesse sentido, o conceito 
de mídia digital out of home é extremamente bem-vindo 
porque consegue ter a atenção cativa do consumidor em 
determinadas situações. Uma das funções da ABDOH é tra-
balhar para conscientizar o mercado dessa nova mídia.

M&M — Qual é o principal desafio do setor?
Longo — Consolidar o novo meio. Estamos vivendo uma 
“Renascença”. Cada vez mais o desafio é pela atenção 
das pessoas. Muitos players estão focados na tecnologia, 
mas o grande diferencial são os conteúdos certos nos 
momentos certos.
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Tecnologia

Com o crescimento da utili-
zação da mídia indoor e digital 
out of home no Brasil, novas 
tecnologias e equipamentos têm 
surgido para garantir o uso ili-
mitado da criatividade nas cam-
panhas publicitárias. Uma das 
últimas inovações aplicadas na 
área é o uso da imagem em três 
dimensões (3D) para impactar 
consumidores que estão fora de 
casa, em espaços públicos fecha-
dos como shoppings centers. O 
detalhe é que os novos televiso-
res de LCD que exibem imagens 
tridimensionais dispensam o uso 
de óculos especiais. 

Campanhas com imagens em 
terceira dimensão já foram feitas 
pela Claro, através da J. Chebly, 
empresa especializada em mídia 
indoor aeroportuária e rodoviá-
ria. A primeira ação com TV 3D 
da empresa de telefonia foi reali-
zada em março, no BH Shopping, 
em Belo Horizonte. “No começo, 
as pessoas se espantavam por-
que as imagens ‘saltam’ da tela. 
Depois resolvemos colocar uma 
moldura no monitor, indicando 
que o conteúdo era em 3D”, 
explica o diretor comercial, Le-
onardo Chebly, ao adiantar que a 
empresa dispõe de cinco monito-
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Inovações expandem mercado 
Novidades incluem imagens em 3D, monitores inteligentes e mensagens via bluetooth

res da marca Philips com a nova 
tecnologia. Três aparelhos estão 
em Belo Horizonte, um no Rio de 
Janeiro e outro em Vitória. Cada 
monitor importado da Holanda 
custa, em média, R$ 45 mil.

O custo da ação 3D é de 50% 
a 70% maior que uma ação de mí-
dia indoor tradicional por causa 
da necessidade de produção do 
conteúdo tridimensional. “Mas 
vale a pena, porque aumenta o 
interesse do consumidor pelo 
produto”, diz Chebly, destacando 
que a Claro já fechou com a em-
presa outras ações similares até 
o final do ano.

Na primeira ação criada para 
a Claro no BH Shopping, o 
tema era música. O conteúdo 

incluía vinhetas da marca, ins-
titucionais, informações sobre 
cobertura, promoções e apare-
lhos. O objetivo dos vídeos era 
transmitir a sensação de que os 
objetos saíam da tela. A ação 
disponibilizou ainda dois totens 
com telas touch screen, onde os 
consumidores podiam criar ring-
tones personalizados e enviar o 
arquivo para o e-mail pessoal. 

“Em Belo Horizonte, foram 
criados mais de 500 ringtones em 
uma semana. No Rio de Janeiro, 
foram mais de 200 em três dias. 
Mas o que chamou a atenção 
para o consumidor se aproximar 
do estande foi mesmo a TV 3D”, 
enfatiza Chebly. A empresa criou 
ainda duas ações promocionais 

em terceira dimensão para a Fiat 
Powertrain, divisão de motores 
da montadora. O investimento 
da J.Chebly em equipamentos e 
tecnologia será da ordem de R$ 
1 milhão neste ano. 

Além dos monitores 3D de 42 
polegadas, a Philips disponibiliza 
no Brasil a versão de 20 polega-
das com a tecnologia WOWvx, 
que dá um efeito 3D real, dispen-
sando o uso de óculos especiais. 
Até o final do ano, o fabricante 
começa a vender no mercado 
mundial as telas tridimensionais 
de 22 e 52 polegadas. 

Inteligência artificial
A Office Shopping, que atua 

com mídia indoor em 42 sho-

ppings centers de 32 cidades 
brasileiras, está apostando na 
criação de um novo software 
para verificar o gênero da audi-
ência dos monitores de plasma 
instalados pela empresa. O pro-
grama está sendo desenvolvido 
em Portugal para identificar, 
através de uma câmera insta-
lada em cima do monitor, com 
inteligência artificial, o sexo 
de quem está olhando a tela 
e quanto tempo o consumidor 
ficou assistindo ao conteúdo 
veiculado. “O sistema está em 
teste e pretendemos instalar 
o equipamento quando estiver 
aprovado, provavelmente no 
ano que vem”, afirma Cristiano 
Tassinari Alves, diretor execu-
tivo da Office Shopping. 

A empresa já adotou a uti-
lização de plasmas na vertical 
para chamar mais a atenção 
dos consumidores que cir-
culam pelos shoppings. “O 
monitor na horizontal remete 
à nossa casa. No Metrô de Lon-
dres, por exemplo, os plasmas 
já estão na vertical”, diz Alves, 
apontando que a posição per-
mite usar os anúncios da mídia 
impressa. Segundo ele, a JWT 
pretende produzir comerciais 

Gisele Bündchen e Sylvester 
Stallone em versão tamanho-
família invadiram o Aeroporto 
Internacional de Cumbica, em 
Guarulhos. O astro de Rambo e 
a über-model, estrelas da cam-
panha do novo Gol, podem ser 
vistos nos seis megapainéis de 30 
metros quadrados inaugurados 
pela Indoormidia nas quatro asas 
de embarque e duas de desem-
barque. A peça ganhou adap-
tação especial da AlmapBBDO 
para ser exibida sem áudio, prio-
rizando a linguagem visual.  

Cada megapainel de Cumbica 
é formado por 27 monitores de 
LCD de 47 polegadas, em alta defi-
nição. “São os maiores da América 
Latina. Além de mensagens pu-
blicitárias, exibem notícias online 
do portal iG e informações dos 
horários de vôo. É uma prestação 
de serviço”, diz Ângelo de Sá Jr., 
sócio-diretor da Indoormidia. 

Os passageiros de ônibus da 

Mídia móvel e aeroportuária ampliam atuação
capital paulista também têm infor-
mação e entretenimento gratuitos 
veiculados através de monitores 
de LCD instalados em veículos de 
transporte coletivo. No mercado 
desde o início de 2007, a BusTV 
está presente em 425 ônibus de 
São Paulo e vem ampliando sua 
atuação; a empresa já opera no 
Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. 
A expectativa é estar em mais 11 
capitais até o final deste ano, sen-
do que Fortaleza, Belo Horizonte, 
Porto Alegre e Recife receberão 
as telas ainda em agosto. Dentro 
da estratégia para essa expansão, 
a companhia firmou joint venture 
com a produtora Casablanca para 
a criação de conteúdo.

O crescimento se dá através 
de franquias, cujo investimento 
de R$ 500 mil abrange a utilização 
da marca BusTV, toda a tecnolo-
gia do serviço e acompanhamento 
operacional, além da transmissão 
do conteúdo produzido pela 

Casablanca. Da programação 
veiculada nos ônibus, 30% é 
regionalizada, com informações 
específicas de cada cidade.

No mesmo segmento atua a 
TVO, que tem 1.045 monitores 
instalados em 468 ônibus da 
capital paulista. A programação 
da empresa impacta mais de 5 
milhões de pessoas quinzenal-
mente, segundo Eduardo Aidar, 
diretor comercial associado. 
“Vamos chegar a 500 coletivos 
com monitores neste ano em São 
Paulo. O objetivo é atuar em oito 
capitais”, destaca Aidar. O con-
teúdo é feito pela Mixer e tem 
uma hora diária, sem áudio. 

Quem viaja de ônibus para 
fora da cidade também é alvo de 
campanhas veiculadas através 
da mídia indoor. A J.Chebly, que 
atua em 67 aeroportos há mais de 
30 anos, investiu R$ 1,5 milhão 
em uma rede de espaços publi-
citários em 35 terminais rodovi-

ários das principais cidades do 
Brasil, principalmente na Região 
Sudeste. “Queremos atender 
uma nova faixa de anunciantes, 
que busque atingir um público 
diversificado”, explica o diretor 
da empresa, Leonardo Chebly. 

Os terminais rodoviários rece-
bem 180 milhões de passageiros 
por ano e, com eles, 200 milhões 
de acompanhantes. A maioria dos 
que freqüentam os terminais per-
tence às classes B, C e D, que jun-
tas tiveram um grande aumento 
no poder de compra nos últimos 
anos. “A mídia indoor já está con-
solidada nos aeroportos. Agora 
estamos trabalhando com força 
total os terminais rodoviários, 
que têm outro perfil de público e 
anunciante”, finaliza Chebly.

Nos trilhos
Os monitores digitais chega-

ram aos trens do metrô paulista-
no neste ano. A TV Minuto tem 

5.280 monitores de LCD em cada 
trem, instalados nas três linhas. 
São 20 horas de programação 
ininterruptas em loopings de 30 
minutos, com drops que trazem 
informações, notícias, dicas de 
economia, serviços, lazer e curio-
sidades. A publicidade é inserida 
na programação, com spots de 15 
ou 30 segundos. 

Em processo de expansão, 
a TvTrem, que atua na linha 9-
Esmeralda (Osasco-Grajaú) da 
CPTM, pretende ampliar a cober-
tura para toda a malha ferroviária 
da Grande São Paulo em 2009. Até 
dezembro, ela será implantada 
nas plataformas das estações das 
linhas 7-Rubi (Luz–Francisco Mo-
rato), 11-Coral (Luz–Guaianazes) 
e 11-Coral Expresso Leste (Luz–
Estudantes). Atualmente, cerca 
de 4,5 milhões de pessoas por mês 
são impactadas pela TvTrem. Com 
a expansão, a audiência irá saltar 
para 28 milhões de pessoas. 

Totem da Claro em Belo Horizonte: objetos “saindo” da tela Central de monitoramento da Elemidia: gerenciamento de 2.010 monitores
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para exibição na vertical.
Os prédios também ofere-

cem outras possibilidades de 
novas tecnologias ligadas à 
mídia indoor. Na sede da Ele-
midia, em São Paulo, é feito 
o gerenciamento via internet 
de cada um dos monitores 
instalados pela empresa em 14 
cidades do Brasil e em Buenos 
Aires, na Argentina. Só na área 
voltada para elevadores são 
2.010 monitores, instalados em 
570 edifícios comerciais. Cada 
prédio pode ter uma programa-
ção específica e um conteúdo 
diferente e endereçável, além 
do noticiário fornecido pelo 
portal Terra. 

“Para o anunciante, esta 
é uma vantagem estratégica. 
Como conseguimos mandar 
uma mensagem só para um 
ponto, estamos ensinando ao 
mercado publicitário o que é 
endereçamento”, detalha Flá-
vio Polay, diretor de marketing 
da Elemidia. “Como tudo é 
digital, o cliente e a agência 
recebem um login e uma se-
nha e podem acompanhar as 
inserções e saber o que está 
sendo veiculado em cada uma 
das telas”, explica.

Para agilizar as ações, a 
Elemidia criou uma agência 
interna para criar vinhetas 
e adaptar as mensagens de 
anunciantes como Casas Bahia, 
que já fechou contrato de 20 
meses com a empresa. “Parte 
desta agência foi deslocada 
para dentro do cliente. Conse-
guimos agilidade de horas para 
anunciar promoções quase 
online”, destaca. Ele lembra 
de um episódio em que foi de-
tectada nos jornais do Rio de 
Janeiro uma oferta das Casas 
Bahia em relação ao produto 
da concorrência. Rapidamen-
te, foi produzida uma vinheta 
digital para os elevadores, 
orientando o consumidor a 
pesquisar os preços nos jornais 
e ver que as promoções do 
varejista eram mais baratas. 
“O mais interessante é que o 
anúncio foi veiculado no prédio 
onde funcionava o escritório do 
concorrente”, diverte-se.

Divulgar mensagens comer-
ciais e ativar possíveis clientes 
através de promoções relâmpa-
gos, em vários pontos da cidade, 
sem usar painéis, monitores, 
outdoors ou outras plataformas. 
Para tanto, basta usar a tecnolo-
gia bluetooth, já disponível em 
vários modelos de celular. Atra-
vés de locais chamados access 

Transmissão wireless abre novas janelas de exibição
points são gerados arquivos com 
mensagens publicitárias, comerciais, 
programetes ou fotos para os celula-
res com bluetooth ativado que estão 
dentro do raio de atuação do sensor 
que gera a mensagem. 

Este tipo de ação não é invasivo, 
já que o consumidor precisa autorizar 
o recebimento do arquivo. “A ação 
de mobile precisa se originar de 

um ponto de mídia indoor”, lembra 
Daniela Pereira, diretora de mídia 
da LongPlay. A agência apostou 
no mobile marketing para divulgar 
novos empreendimentos, como o 
Move!Paulista. Durante quatro me-
ses, no final de 2007, a campanha 
“Do seu jeito. Do seu ritmo” integrou 
desde mídias tradicionais até a pos-
sibilidade de se fazer downloads de 

dem para processar as informa-
ções recebidas pela internet. 

Chamada InTaxi, a alterna-
tiva desenvolvida pela Wimidia 
permite escolher, através de 
uma mensagem SMS, oito canais 
de notícias. “Estamos testando 
a tecnologia touch screen para 
o passageiro escolher ao que 
quer assistir. O próximo passo 
é ampliar o serviço para cidades 
como Rio de Janeiro e Montevi-
déu”, afirma Hélcio Vieira, diretor 
comercial da Wimidia.  

informações e vídeos do empreendi-
mento imobiliário via bluetooth nos 
estandes de vendas e em uma unidade 
do Fran’s Café próxima ao local. 

Em São Paulo, desde março, 
105 táxis que circulam em regiões 
nobres receberam display de LCD de 
9 polegadas para exibir, sem áudio, 
conteúdo jornalístico e publicitário. 
Cada veículo recebeu ainda um mo-
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Apesar de serem relativa-
mente novas, as mídias indoor 
e digital out of home já ocupam 
posição relevante no plano de 
mídia de alguns anunciantes, 
que têm investido recursos e 
criatividade na veiculação de 
anúncios nesses segmentos. A 
cerveja Heineken, produzida no 
País pela Femsa, é uma das mar-
cas que utilizam com freqüência 
e intensidade as novas ferramen-
tas para reforçar as campanhas 
de TV e mídia impressa.

“É uma maneira de estar em 
contato com o consumidor fora 
de sua casa e até mesmo próxi-
mo ao momento de consumo. É 
também uma ótima alternativa 
em cidades onde a mídia out of 
home foi quase banida”, destaca 
Herbert Gris, gerente de marke-
ting da Heineken. Ele explica 
que a mensuração do impacto é 
feita avaliando a venda da cer-
veja, no bar que recebe a peça 
da campanha, antes, durante e 
depois da ação.  

Em fevereiro, como patroci-
nadora oficial da turnê que traria 
pela primeira vez ao Brasil a Taça 
da Liga dos Campeões da Uefa, 
a marca de cerveja preparou 
diversas ações de marketing 
para anunciar a chegada de um 
dos símbolos mais importantes 
do futebol europeu ao País. A 
campanha criada pela Fischer 
América aliou mídia impressa, 
rádio e internet à mídia alter-
nativa, com a criação de jogos 
americanos para bares. 

Uma ação de buzz marketing 
no Aeroporto de Congonhas 
completou o pacote: durante 
três dias, uma caixa de madeira 
ficou rodando na esteira do ae-
roporto como se a taça tivesse 
acabado de desembarcar em 
terras brasileiras, provocando a 
curiosidade do público. 

Para o lançamento da garrafa 
de 600 ml, no final do ano pas-
sado, a agência criou peças para 
mídia impressa (revistas, jornais 
e guias) e materiais de ponto-
de-venda e bares, sob o mote 
“Chegou a Heineken para divi-
dir”. Foram produzidos cards, 
adesivos para espelhos e board 
holográfico para bares, além de 
bolachas de chope com informa-
ções sobre a origem da cerveja, a 
única sem conservantes, fabrica-
da com a mesma receita criada 
na Holanda em 1873.

Mercado

“O conceito da campanha 
pode ser facilmente adaptado 
para a mídia indoor. No caso da 
nova 600 ml, uma embalagem 
para consumo em grupo, o 
conceito é ‘divida essa novidade 
com seus amigos’. No board ho-
lográfico, a garrafa se transforma 
em vários copos empilhados. No 
adesivo de espelho, a garrafa 
enche vários copos enfileirados. 
O cartão-postal se divide em 
quatro cartões menores, refor-
çando o conceito de divisão”, 
explica Gris.

“A Heineken é um anunciante 
forte de indoor. O investimento 
deles em mídia convencional é 
pequeno”, diz Pedro Cappeletti, 
vice-presidente de criação da 
Fischer América. Ele lembra que 
na agência a Heineken ainda é 
exceção. “Na Fischer, trabalhos 
de mídia indoor não chegam a 
10% das finalizações. Em ter-
mos de dinheiro, é traço. Mas o 
burburinho que geram é interes-
sante”, opina Cappeletti.

360 graus
Em busca do consumidor 

jovem, que passa boa parte 
do tempo na rua, a Motorola 
costuma investir 15% da verba 
publicitária em ações de mídia 
indoor. “Conseguimos impactar 
o jovem em academias, bares, 
nos lugares que ele freqüenta. 
O resultado tem sido muito 
positivo”, destaca Andréia Vas-
concelos, gerente de marketing 
da Motorola Brasil. 

A nova campanha para o 
aparelho MotoRokr E8, criada 
pela Ogilvy & Mather Brasil e 
chamada “Talk rock”, é exem-
plo de ação que inclui todas as 
mídias, com alcance nacional, 
e que consegue falar com o 
consumidor em todos os luga-
res. A comunicação tem foco 
na principal característica do 
produto: a tecnologia morphing, 
que permite a transformação do 
aparelho de telefone em tocador 
de música e câmera com apenas 
um toque. 

Além de TV aberta, cabo, re-
vistas, jornais, internet, cinema, 
rádio e ações cooperadas com 
operadoras, a campanha utiliza 
uma série de ações inusitadas 
com operadoras e varejistas, 
dentre as quais vestir 2 mil fun-
cionários das Lojas Americanas, 
trocando seus uniformes habi-

Dimensionar o retorno desse 
tipo de comunicação é um dos de-
safios a serem superados pelo seg-
mento, opina a gerente de mídia da 
Vivo, Andrea Marinho. A empresa 
tem aumentado o número de cam-
panhas indoor, principalmente em 
mercados como a cidade de São 
Paulo, que proibiu a mídia exterior. 
Um exemplo são os anúncios do 
Vivo Zap, o serviço de banda larga 
móvel, nos aeroportos. 

“A mídia indoor é uma opção 
para os anunciantes, uma vez que 
oferece a proximidade do pon-
to-de-venda em um lugar onde 
existe a predisposição para a 
compra. Encontrar novas formas 
de mensuração dos resultados 
pode ser um desafio”, analisa. 
“Seria maravilhoso se tivéssemos 
Ibope, como na TV”, analisa a ge-
rente de marketing da Motorola, 
Andréia Vasconcelos. 

Para Roberta Sant’Anna, dire-

Mídia ainda precisa provar 
eficiência com números

tora de marketing de desodorantes 
da Unilever, o segmento indoor tem 
também outras necessidades, como 
conseguir estabelecer informações 
técnicas detalhadas, encontrar o 
conteúdo adequado para o meio 
e investir em pesquisas, dados de 
audiência regular e, se possível, 
padronização de formatos básicos, 

o que poderia otimizar os custos 
de produção, grande limitador do 
meio, na sua opinião.

“A mídia digital out of home, 
além de agregar conteúdo e pres-
tação de serviços, tem a vanta-
gem de utilizar todos os recursos 
da mídia eletrônica, trazendo 
maior impacto e interação com 
o consumidor. Apesar de termos 
uma cobertura pequena, o maior 
destaque está na localização dos 
seus pontos e no impacto propor-
cionado”, diz Roberta. 

Segundo ela, ainda existem 
dificuldades para mensurar os re-
sultados em função da cobertura, 
em comparação a outros meios. 
Porém, pode-se trabalhar com 
pesquisas especiais medindo o 
índice de lembrança da campa-
nha no meio, compreensão e re-
tenção de mensagens, enjoyment 
da atividade e branding, dentre 
outros indicadores.

Maior impacto no consumidor
Anunciantes destacam a necessidade de instrumentos para quantificar o retorno 

tuais por camisetas anunciando 
o MotoRokr E8. Também foram 
usadas escadas rolantes e pai-
néis interativos de shopping 
centers.  

Para o lançamento do modelo 
MotoRizr Z3, no ano passado, 
com sistema de abertura slider, 
por deslizamento, a mídia indoor 
causou impacto na adesivagem 
das portas dos trens do me-

trô. “Para passar o conceito de 
‘deslizar’ usamos a abertura das 
portas dos vagões”, explica Gus-
tavo Gaion, diretor nacional de 
mídia da Ogilvy & Mather Brasil. 

Mídia cards, displays de mesa e 
espelhos holográficos em bares e 
restaurantes foram outras ações 
desenvolvidas para comunicar 
o lançamento do Z3 de forma 
interativa e divertida. 

 
Sucos e xampus

A Dove é outro anunciante 
que tem apostado na mídia 
indoor como ferramenta de lan-

çamento de produtos. Através 
da Ogilvy Action, unidade de 
ativação de marcas do Grupo 
Ogilvy Brasil, a empresa desen-
volveu um plano completo de 

ações indoor — que contem-
pla academias, cabeleireiros e 
shoppings de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Curitiba e Porto Alegre 
— para divulgação do novo sis-
tema de tratamento Dove Brilho 
Therapy. Na ação de sampling, 
mais de 450 mil amostras do 
produto serão distribuídas de 
julho a setembro. A marca mon-
tou nos shoppings um espaço no 
qual um equipamento analisa o 
estado dos fios de cabelo e são 
distribuídas amostras do novo 
produto. “É uma ação mais 
focada, de menor abrangência, 
porém muito efetiva para atingir 
o público-alvo”, lembra Fernan-
da Conejo, gerente de marketing 
de Dove.

Segundo ela, em São Paulo, 
onde vigora a lei Cidade Limpa, 
houve um aumento no número 
de ações da marca nesse tipo de 
mídia. Porém, a Dove sempre 
investiu no segmento, buscando 
se aproximar de um nicho espe-
cífico. “Criamos material para as 
ações indoor tentando sempre 
surpreender com formatos cria-
tivos e de impacto, mas as cam-
panhas e filmes seguem a mesma 
linha das peças desenvolvidas 

Roberta, da Unilever: é preciso ter 
informações técnicas detalhadas

Adesivo do xampu Seda Chocolate em banheiro: foco nas adolescentes
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Criação

Diferente e alternativo
Campanhas impactam consumidor pela curiosidade, e novos nichos são explorados para a veiculação

Com o crescimento da mídia 
indoor, muitas agências têm 
buscado soluções inusitadas, 
equipamentos diferenciados e 
lugares pouco comuns para colo-
car anúncios e chamar a atenção 
dos consumidores que circulam 
em ambientes fechados. 

A Biruta Mídias Mirabolantes 
é uma que aposta em ações al-
ternativas para causar impacto. 
“Todo ano lançamos pelo menos 
duas novas mídias”, destaca 
Rafael Liporace, sócio-diretor 
geral da empresa. Até o final 
de 2008 a Biruta vai lançar a 
Music Box, uma jukebox onde 
se poderá ouvir música e ver 
anúncios na telinha do equi-
pamento. Já para o mundo da 
moda, a novidade é o Look Book 
Interativo, um totem no qual 
o cliente acessa o catálogo da 
loja, tira fotos e envia o arquivo 
por e-mail. 

A Biruta ainda tem novas 
alternativas para banheiros e 
shoppings. O spell media é um 
espelho que mantém as carac-

Conquistar o consumidor 
pelo nariz. Essa é a estratégia do 
marketing olfativo, ferramenta 
que cria uma “assinatura aromá-
tica” para ambientes comerciais 
e empresariais. Rede de lojas 
de moda praia com cheiro que 
lembra o mar, empresa ligada 
à sustentabilidade com aromas 
da natureza, ou cada seção de 
uma megastore com fragrâncias 
que impulsionam as vendas são 
exemplos de projetos persona-
lizados de marketing olfativo da 
Air Berger, empresa francesa que 
desembarcou em abril no País. 
“O olfato é responsável por 35% 
da memorização; a visão, por 
somente 5%”, explica Marcelo 
Ginzberg, sócio da Onig, empresa 
criada para trazer o conceito com 
exclusividade ao Brasil. 

O executivo conheceu o ma-
rketing olfativo nos Estados Uni-
dos, ao entrar em um supermer-
cado que aromatizava o ambiente 
com fragrância de pão quente, 
para aumentar o apetite dos 
clientes e, conseqüentemente, as 
vendas.  “O marketing olfativo já 

Cheirinho bom
provou ser uma ferramenta impor-
tante para a imagem e as vendas de 
diversos setores da indústria, de 
comida a tênis”, garante Ginzberg.

No Brasil, a Air Berger encontra 
um mercado ainda em desenvolvi-
mento. Por aqui, algumas lojas já 
odorizam o ambiente com recursos 
simples, como borrifadores ou va-
porizadores elétricos. Segundo o 
sócio da Onig, o objetivo da empresa 
é bem diferente e mais elaborado. 
“Um projeto inteiro de marketing 
olfativo é pensado para cada situa-
ção. Enviamos o briefing para a Air 
Berger, na França, que em dez dias 
devolve uma prova de fragrância 
para aquele cliente”, conta. 

A tecnologia da empresa já é 
utilizada no Brasil por lojas como 
Baccarat, que aproveitou a fra-
grância do próprio perfume Annick 
Goutal para estimular as vendas do 
produto. O buffet La Luna, a clínica 
de beleza Thai SPA, a loja infantil 
Mariangela Blois e de calçados Bini 
também já têm cheiro próprio. TNG 
e Victor Hugo estão em fase de de-
senvolvimento de aroma. “Já fizemos 
um teste na loja da rua Oscar Freire 

e vamos ampliar para todas as 50 
lojas no Brasil. Queremos melho-
rar o ambiente, deixando-o mais 
agradável com música e aroma, 
porque isso acaba influenciando 
os clientes”, explica Angelina 
Stockler, gerente de marketing 
da Victor Hugo. 

“É um diferencial positivo. 
Muitos clientes entram atraídos 
pelo cheiro e querem comprar 
algo que tenha este aroma. No 
futuro, penso em desenvolver 
algum produto com o cheirinho 
da loja para vender também”, 
afirma a própria Mariângela, ao 
conta-bilizar um aumento de 30% 
nas vendas. 

No exterior, a Air Berger 
atende grandes redes hote-
leiras, como Hyatt, Mercure 
e Club Med, e também hotéis 
exclusivos, como Plaza Athénée 
e Ritz. Marcas do mercado de 
luxo como Swarovski, Galeries 
Lafayette, Hugo Boss e Max 
Mara, além de clientes corpora-
tivos, como HSBC, BNP Paribas 
e Leroy Merlin também criaram 
assinaturas olfativas. 

terísticas de reflexão e espessura 
normais, mas se transforma em 
um espaço para exibição de 
propaganda com a aproximação 
das pessoas. A partir deste mês, 
esta alternativa estará disponível 
em quatro shoppings do Rio de 
Janeiro e quatro de São Paulo. 
“Serão 30 espelhos por shop-

ping”, diz Liporace.
A New Ad também aposta 

nos espelhos com sensor de 
aproximação para veicular anún-
cios publicitários, só que instala-
dos em bares e restaurantes. A 
peça fica no salão, no acesso ao 
bar ou ao caixa. Avon, Banco do 
Brasil e Motorola, dentre outros 

anunciantes, já testaram a novi-
dade, conta Michel Eberhardt, 
presidente da New Ad. 

A empresa é veterana em 
surpreender o mercado com 
novas soluções. Em 2006, foi 
a primeira agência de mídia 
indoor a ganhar um Leão de 
Bronze em Cannes. Como não 
existe essa categoria no festi-
val, ela foi inscrita em Outdoor. 
A ação vencedora chamava-se 
“Pipi Gol” e foi criada para o 
canal esportivo ESPN Brasil. A 
idéia transformava o mictório 
dos banheiros masculinos em 
um minicampo de futebol, e 
a bolinha de desinfetante ali 
colocada representava a bola 
do jogo. “A ‘sacada’ da mídia 
indoor é o bom humor”, des-
taca Eberhardt.

Algumas peças caem no 
gosto dos clientes de bares e 
restaurantes de tal maneira 
que acabam sendo roubadas. 
Para evitar o vandalismo nos 
boards onde os cartazes são 
colocados, foi criada uma cam-
panha bem-humorada chamada 
“Poupe-nos”. “Colocamos men-
sagens nos banheiros infor-
mando que basta mandar um 
e-mail para a agência e pedir 
o cartaz que nós enviamos. 
Não precisa roubar”, diverte-
se o presidente da New Ad. 
Mais de 570 e-mails chegaram 
pedindo cartazes expostos 
nos boards. Já os displays de 
mesa criados para a campanha 
de lançamento do celular Mo-
torola Z3 não tiveram a mesma 
sorte: foram levados ou viraram 
porta-guardanapo nos bares e 
restaurantes que participaram 
da campanha.  

Bom humor também fez 
parte da campanha do xarope 
Mucosolvan criada pela Leo 
Burnett e veiculada na entrada 
do estacionamento de grandes 
shoppings centers. Ao parar 
na cancela, em vez de ouvir a 
gravação padrão de boas-vindas, 
o motorista escutava o mesmo 
texto, mas o locutor tossia e 
tinha a voz rouca. A mensagem 
publicitária — “Mucosolvan: 
alívio contra a tosse e a dor de 
garganta” — estava na cancela 
que subia assim que o motorista 
retirava o tíquete. A campanha 
levou Leão de Bronze em 2007 
em Cannes.

para outras mídias, com pequenos 
ajustes”, enfatiza Fernanda.

A marca Ades também busca 
formatos diferenciados para as 
campanhas indoor. Seu projeto 
com as academias de ginástica, 
por exemplo, inclui um plano 
anual de distribuição de kits 
com camisetas, massageadores 
e mochilas, além dos cartazes e 
porta-squeezes. 

“Ades realiza ações com as 
academias desde 2007 e tem 
obtido ótimos resultados. O que 
antes era apenas um movimen-
to isolado, agora se transforma 
numa iniciativa bem articulada, 
e os investimentos com esse 
tipo de mídia tem tido maior 
importância dentro da Unilever”, 
declara Patrícia Pollice, gerente 
de marketing da Ades. No ano 
passado, a marca estava presen-
te em 12 academias. Atualmente, 
já são cem estabelecimentos, em 
São Paulo (capital e interior), 
Salvador, Belo Horizonte, Brasí-
lia, Curitiba, Goiânia e Recife.

Diferenciação
O impacto em meio ao consu-

midor em momentos em que ele 
tem mais tempo para absorver a 
mensagem é uma das principais 
vantagens da mídia indoor, na 
opinião de Paula Lopes, gerente 
de marketing de Seda. Quase 
todas as campanhas da marca 
utilizam esse tipo de comuni-
cação, com destaque para o 
lançamento, no ano passado, 
do xampu Seda Chocolate em 
lojas de lingerie. Na campanha, 
assinada pela JWT, a empresa 
Mídia em Foco adesivou 280 
provadores femininos de lojas 
de roupa íntima em São Paulo, 
Campinas, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e Recife. 

Outro produto da Unilever 
que ganhou campanha diferen-
ciada foi o xampu Seda Teens, 
voltado para meninas de 12 a 
17 anos. Em uma ação no shop-
ping Morumbi, em São Paulo, 
no começo do ano, a empresa 
apostou no mobile marketing 
para atingir o target: além de 
adesivar escadas rolantes e criar 
um estande para apresentar o 
produto, mensagens via blue-
tooth eram enviadas para os 
celulares das meninas. Foi criado 
ainda um site (www.sedateens.
com.br), que funciona como uma 
comunidade virtual. Em parceria 
inédita da Unilever com a Nokia, 
foi lançado um aparelho perso-
nalizado para as consumidoras 
de Seda Teens: o Nokia 5200 
Pink. A agência digital respon-
sável pela ação foi a F.biz. “O 
grande desafio desse segmento 
é desenvolver constantemente 
inovações com alto impacto”, 
recomenda Paula Lopes. 

Equipamento para recarga de celulares e notebooks: comodidade 
para usuários em aeroportos
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Além de soluções criativas e 
equipamentos mais modernos, 
a busca por novos espaços é 
incessante entre as empresas 
especializadas em mídia indoor. 
A Mídia em Foco, que há seis 
anos trabalha com academias 
de ginástica, salões de beleza, 
estádios de futebol e campos de 
golfe, entre outros ambientes, 
resolveu diversificar ainda mais 
o leque de opções lançando a 
mídia indoor em hotéis. 

São 65 estabelecimentos em 
vários Estados, totalizando 16,8 
mil quartos e 17 recepções, em 
redes como Renaissance, Blue 
Tree, Hilton, Sofitel, Grand 
Hyatt, Marriot, Meliá, WTC 
Hotel, Mercure, Holiday Inn 
e dezenas de apart-hotéis. O 
público mensal, segundo a em-
presa, é de 470 mil pessoas. Há 
alternativas, como veiculação 
na grade de programação do 
canal Vídeo Hotel, dentro dos 
quartos, inserções na mídia 
digital dos monitores de LCD 
instalados na recepção, displays 
informativos nos apartamentos, 
ações de sampling e degus-
tação, distribuição de kits e 
brindes aos hóspedes, estandes 
e até test-drive de veículos. 
“O cliente recebe um voucher 
no check-in para agendar um 
horário e conhecer o carro. Na 
hora escolhida, a promotora 

Dos quartos às quadras

Eberhardt, da New Ad: cartazes enviados 
aos clientes para evitar roubos

Ação da Reckitt Benckiser em lojas da PBKids: o alvo são as famílias

Os cartões postais publi-
citários, presentes no Brasil 
há mais de dez anos, estão 
ganhando nova roupagem. A 
Mica Cards, presente em mais 
de dois mil pontos de distri-
buição no País, lançou em 
parceria com a Unilever 100 
mil cartões destacáveis que 
viram porta-celular. A ação fez 
parte da campanha de lança-
mento do novo desodorante 
Axe Dark Temptation e foi 
criada pela BorghiErh/Lowe. 
Para ilustrar as peças, foram 
produzidas imagens das ga-
rotas que concorrem ao posto 
de Musa Dark Temptation. Os 

Ação para o SOS Mata Atlântica: novas 
formas de uso dos postaisDe avião

Com 33 anos de experiência 
em mídia aeroportuária, a 
J.Chebly tem descoberto alter-
nativas criativas para impactar 
o público destes locais. A em-
presa criou um minidirigível 
operado por radiofreqüência, 
que voa pelos saguões estam-
pando publicidade nas laterais. 
AGF, Ministério do Turismo 
e Pirelli Cabos (Prysmian) já 
anunciaram. O minidirigível 
também pode ser usado em 

Postais buscam diferenciação
cards foram distribuídos em 
bares de São Paulo e Rio de 
Janeiro até o fim de junho. 

Segundo Sérgio Braga, 
gerente de marketing da 
Mica Cards, foi a primeira 
vez que um postal recebeu 
esse formato diferenciado 
no Brasil. “Principalmente 
na Europa, onde o mercado 
de cartões postais é muito 
aquecido, os anunciantes 
sabem que essa mídia oferece 
formatos tangíveis e criativos, 
que chamam a atenção do pú-
blico”, argumenta. 

Outro case de destaque da 
Mica Cards foi a campanha da 

S.O.S. Mata Atlântica. O display 
onde os cartões eram colocados 
simulava uma jaula, dando a 
impressão de que os animais 
estampados nos cards eram 
soltos assim que estes eram 

retirados. A ação, cria-
da pela F/Nazca S&S, 
concorreu em Design na 
última edição do Festi-
val de Cannes.

A Mica Cards distri-
bui mensalmente cerca 
de 1,5 milhão de postais 
no Brasil. Segundo Bra-
ga, para diminuir em 
até 40% o impacto am-
biental, a empresa está 

importando da Espanha um 
papel 90% reciclado, sem adi-
ção de cloro. “Este ano, nossa 
expectativa é crescer 40% 
em relação ao ano passado”, 
acrescenta Braga.

terminais rodoviários. 
Para chamar a atenção dos 

usuários dos aeroportos e ofe-
recer um serviço diferenciado, a 

empresa desenvolveu um totem 
para recarga de celulares, smart-
phones e notebooks. Petrobras e 
Unimed já patrocinaram o totem. 

“Já estamos no Santos Dumont 
e no Galeão, no Rio de Janeiro, 
e no aeroporto de Confins, em 
Minas Gerais. No segundo se-

mestre, vamos instalar o totem 
recarregador em dez aeroportos 
do Brasil”, diz Leonardo Chebly, 
diretor comercial da empresa. 

da marca entrega a chave. Não 
há abordagem direta”, explica 
André Bronstein, diretor com-
ercial da Mídia em Foco. GM, 
Terra e UOL já anunciam no 
canal Vídeo Hotel.

Para atingir consumidores 
das classes C, D e E, a empresa 
atua em ambientes mais popu-
lares e utiliza mesas de bilhar 
como veículo de propaganda. 
São 20 mil pontos no Brasil, 
entre bares, botecos e restau-
rantes, 80% deles localizados 
em São Paulo. Na ação, o pano 
verde das mesas é substituído 
por outro com o anúncio es-
tampado. Até as bolas ganham 
mensagens publicitárias. Na 
primeira campanha criada para 
Campari Cynar, pela DPZ, 1,5 

mil bares da Grande São Paulo 
receberam três meses de mídia 
nas mesas de bilhar. Segundo 
a empresa, mais de 2 milhões 
de pessoas das classes C e D 
foram impactadas. Bozzano e 
Coca-Cola já utilizaram a mídia 
alternativa. “Vamos lançar no-
vos produtos neste nicho, com 
a utilização da taqueira e até 
do giz para fazer o anúncio”, 
destaca Bronstein. 

Esporte total
Em buscas de novos nichos 

dentro de um setor já bas-
tante explorado, a Enox, que 
está no mercado desde 2004, 
tem criado novos canais para 
veiculação de anúncios. A em-
presa partiu para a conquista 

de um público jovem, do sexo 
masculino, apaixonado por 
futebol e freqüentador de 
quadras de futebol society 
espalhadas por São Paulo, 
Curitiba, Florianópolis, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, Fortaleza, 
Brasília e Porto Alegre. São 
53  complexos  espor t ivos 
onde cerca de 300 mil pes-
soas circulam mensalmente. 
O próximo passo é ampliar a 
atuação em complexos esporti-
vos de outras modalidades. 

Outro canal aberto pela 
Enox tem o foco voltado para 
crianças, pais e mães que cir-
culam em lojas de brinquedo. 
Uma ação inaugural deste novo 
nicho foi criada para o de-
tergente Finish, da Reckitt 
Benckiser, e veiculada em 13 
lojas da PBKids, em São Paulo 
e Campinas, visando atingir 180 
mil pessoas por mês. O conceito 
da campanha — “Movimento 
contra os germes” — valoriza a 
higiene das louças para garantir 

a saúde do bebê. As mensagens 
estão em displays colocados 
nos caixas das lojas, cartazes e 
wooblers (um tipo de display). 
Mais de 2 mil amostras gratuitas 
do produto foram distribuídas 
nas lojas PBKids.

“Esta é uma tendência da 
comunicação atual, que agora 
tem de estar focada no apelo 
e preferência de pequenos 
grupos que compartilham o 
mesmo interesse”, diz o diretor 
da Enox, Rafael Cordeiro. E o 
que determina este compartil-
hamento é o ambiente. “Pelo 
simples fato de freqüentarem 
o mesmo ambiente, as pessoas 
já compartilham interesses 
similares”, destaca Cordeiro. A 
empresa tem 20 mil pontos de 
mídia em 3,5 mil estabelecimen-
tos espalhados por 20 cidades, 
sendo 16 capitais. Na sua car-
teira de clientes figuram, entre 
outros, Coca-Cola, GM, Fiat, 
Sony, Gillete, L’Oréal, Nestlé, 
Renault, Unilever, O Boticário, 
Toyota e TIM.

Mídia em mesa de bilhar: foco em consumidores das classes C e D
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José Estevão Favaro
Professor da ESPM e da 
Universidade Mackenzie
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Os planejadores de mídia cada 
vez mais têm sido desafiados a apre-
sentar soluções criativas, rentáveis,  
personalizadas, que impactem e 
estabeleçam vínculo duradouro com 
a marca. O mercado publicitário, por 
sua vez, tem colaborado para que 

eles vençam esse desafio, apresen-
tando constantemente novas possi-
bilidades de contato com a marca.

É o que ocorre em relação ao out 
of home (OOH), ou seja, formas de 
comunicação indoor ou outdoor que 
levam as ações da marca para junto 

dos consumidores em qualquer lugar 
autorizado, público ou priovado, 
através de suas inúmeras possibilida-
des que proporcionam comunicação 
adequada com menores índices de 
dispersão, em locais onde o consu-
midor se sente bem ou se distraia e 

que fazem parte de seu cotidiano e 
de seu lazer. Mesmo na cidade de 
São Paulo, onde algumas formas de 
comunicação de OOH foram proibi-
das pela Lei Cidade Limpa, esse tipo 
de mídia tem se mostrado eficiente e 
apresentado crescimento.   

Para cada situação e verba dis-
poníveis, é possível serem colocadas 
em prática diferentes ações de OOH 
que possam se apresentar de forma 
mais ou menos elaboradas, porém, 
não menos eficientes. De qualquer 
forma, sua utilização exige criativi-
dade, conhecimento das necessi-
dades do cliente, da segmentação 
do público-alvo e a possibilidade de 
trabalhar com diferentes tamanhos 
de verba. Algumas dessas formas de 
comunicação merecem destaque.

Mídia digital out of home — Ca-
nais presentes nos pontos-de-venda 
ou em ambientes de espera forçada 
em que o sinal é transmitido via 
satélite para monitores de LCD. 
Parcerias entre redes de lojas e em-
presas especializadas permitem não 
só a padronização da programação, 
como também a venda de publicidade 
de produtos de empresas presentes 
naquelas unidades.

Outernet — Em ambientes fe-
chados, como elevadores, bancos e 
aeroportos, a informação é apresen-
tada através de streaming de vídeo 
pela internet. A grande vantagem 
é que isso ocorre em momentos de 
espera, aliviando assim a sensação 
de perda de tempo.

Mídia digital móvel — Voltada 
para um público menos elitizado e 
mais jovem, outra opção de OOH que 
merece destaque são as veiculações 
inseridas no transporte público atra-
vés de monitores de LCD instalados 
em ônibus. Trata-se também de uma 
situação de espera, na qual a mídia 
digital assume o papel de distrair o 
passageiro durante a viagem. Na ci-
dade de São Paulo essa opção tende 
a crescer ainda mais, por apresentar 
potencial para isso e porque deverão 
ser instalados monitores nos demais 
ônibus da frota.

Também é justo citar, pelo seu 
desempenho e capacidade de sur-
preender, a mídia em banheiros, 
forma de contato com a marca cuja 
opção é adequada a clientes que 
disponham de menor verba. Ela tem 
como principais diferenciais atingir 
com precisão o público desejado, 
gerar grande interatividade com o 
consumidor, forte impacto e alto 
tempo disponível de leitura, com 
baixa dispersão.

A perspectivas para a OOH 
são excelentes. É um negócio que 
deverá crescer, tanto em utilização 
quanto em surgimento de opções, 
tal como observado na comunicação 
em caixas de pizzas, largamente 
utilizadas por empresas automoti-
vas, incorporadoras e construtoras, 
ou ainda nos adesivos de pias ou 
em bolachas de chope nos bares e 
restaurantes. 

Entretanto, é necessário que 
limites sejam observados pelas 
empresas que trabalham ou pre-
tendem trabalhar com OOH para 
que o mercado não enfrente novas 
legislações restritivas. Se ainda não 
existe poluição visual nessa forma de 
contato com a marca, seu crescimen-
to descontrolado poderá acabar por 
causá-la e, é conveniente lembrar, 
já existem aqueles que começam a 
contestá-la e considerá-la, em muitas 
situações, invasiva.

Out Of hOme — gerandO 
afinidade, cOnectividade e 
respOsta pOsitiva dO cOnsumidOr
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