


m 1929, os primeiros

cartazes de propaganda

exterior começaram a fazer

parte da cidade de São Paulo,

transformando sua paisagem. Depois

que a polêmica Lei da Cidade Limpa

entrou em vigor em janeiro do ano

passado, a publicidade nas ruas da

capital paulista teve que se readaptar. As

empresas que utilizam da mídia exterior

para "vender o seu peixe", tiveram que

redefinir suas estratégias de marketing.

Segundo Nizan Guanaes, presidente da

agência África, ::a lei que proíbe cartazes

acabará provocando um impacto positivo

em outros tipos decidia, cuja demanda
vai aumentar". Essa é uma

tendência que já é realidade em vários
países.

Um dos segmentos que irá se

beneficiar desta situação é a publicidade

indoor. Ela já é conhecida nos EUA e na

Europa desde os anos 80, e como o

próprio nome sugere, ela é o oposto da

mídia outdoor, sendo feita no interior de

shoppings, lojas, bares, restaurantes,

academias, lan houses, farmácias,
elevadores, e até em banheiros! Isso

mesmo, em banheiros públicos.
Talvez você já tenha entrado em um

banheiro público e se deparado com a

porta dos boxes privativos lhe

transmitindo algum tipo de informação,

sejam aqueles recadinhos - de

mau gosto ou não - escrito à caneta e

corretivo, ou um cartaz publicitário. Se

você ainda não teve a oportunidade de

acrescentar um pouquinho de

informação e distração à sua ida ao

íoalete, pode ser que logo isso venha a

acontecer, já que esse tipo de

publicidade vem se expandindo cada vez
mais.

A Enox Indoor Experience, de
Curitiba, é a empresa líder especializada

em trabalhar com esta mídia alternativa.

Ela foi criada em 2003 por tres amigos
que pretendiam fazer com que a

publicidade entrasse, com classe, nos

banheiros. No início não foi muito fácil,

» mas eles conseguiram fechar
parcerias exclusivas para o uso dos

interiores de vários estabelecimentos

curitibanos de alio padrão. O passo

seguinte foi ir atrás das agências de

publicidade, A maioria delas estava

convicta de que seus clientes não iriam

querer anunciar em banheiros, pois era

algo que soava um pouco grosseiro. Por

outro lado. muitas agências gostaram da
idéia, A partir daí, a empresa vem cres-

cendo cada vez mais e já conta com 20

filiais. Ela também possui direito exclusivo
de comercialização e execução de mídia

indoor em mais de 2.500 estabele-

cimentos no país. Entre fevereiro e março
deste ano, a Enox realizou uma campa-

nha para a Coca-Cola em algumas

capitais, dentre elas, Florianópoiis. O

conceito da campanha veiculada,

principalmente na tevê, brincava com a

confusão dos sentidos na hora de tentar

distinguir a Coca-Cola Zero da Coca-

Cola original. Seguindo esse conceito,

eles instalaram mictórios de verdade em

banheiros femininos, justamente para

surpreender as mulheres quando

entrassem no tocai. Assim elas teriam a
impressão de ter se enganado. No

banheiro masculino, eles aplicaram

displays com a imagem de pés femininos
entre o vão da porta dos boxes

privativos e o chão.

Nas portas ainda

havia um adesivo

simulando um olho mágico, como se
alguém pudesse estar espiando. Essa

brincadeira acabou gerando uma
experiência diferente e divertida para o

público, e claro, recall
da marca. A cam-

panha foi cria-

d a p e l a
McCann e

c o o r d e -

nada pela

PlusMedia.
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desenvolvimento, a sua

utilização aqui pelo estado ainda é
pequena. "E um tipo de mídia bastante

interessante, embora pouco procurada

na região. Na verdade, é pouco oferecida
por aqui." Lamenta Kátia Kohlbach,

diretora da agência KWB, de Jaraguá do

Sul. "Nunca recebemos proposta e nem

sei quem trabalha com isso. portanto

nunca trabalhamos. No Brasil, o que vejo
é uma tendência a esse tipo de mídia

crescer mais e mais", afirma ela.
Juniane Schüchting é gerente de

mídia da agência Propague, de

Florianópolis, e compartilha de uma

opinião semelhante à de Kátia. Ela diz

que :'é uma mídia que ainda está em

desenvolvimento em Santa Catarina, mas

não é desconhecida. Existe ainda uma

restrição ao uso de mídia indoor por parte
dos clientes locais, ainda falta uma

cultura de se anunciar em alguns tipos de

mídias, e isso incíui a indoor, Mas

anunciantes nacionais já a utilizam muito

bem, tem uma expertise maior, até em

virtude dos canais disponíveis e da

organização de empresas neste

segmento em centros maiores". Juniane

ressalta que uma comunicação bem feita

tem todos os requisitos para dar certo.
Para a Fabíola, da agência Tempo

Brasil, de Balneário Camboriú, a mídia

indoor é uma das formas mais eficazes de

propaganda. -Em Santa Catarina está em

pleno desenvolvimento, mas nos grandes

centros,- como São Paulo, ela e mais

comum. Ela comenta que no nosso

estado é mais fácil encontrar esse tipo de

mídia em cidades maiores e dentro de

aeroportos. "A mídia indoor é de fácil

absorção, pois funciona como uma

distração, é totalmente direcionada e

segmentada, e o custo benefício é
inigualável,", completa Fabíola.

A mídia indoor ainda é pouco

divulgada, segundo Cristíane, da Vince

Studio Gama, de Blumenau. Ela também
ressalta que não é fácil encontrar um

fornecedor para a mídia indoor por aqui,

pois essas empresas não estão em

qualquer lugar. "Não é como uma

empresa de outdoor, por exemplo, que

podemos encontrar facilmente pela

quantidade que existe no mercado hoje "

Crisíiane ainda comenta que falta um

pouco de originalidade na hora de realizar

a comunicação dentro dos estabe-

lecimentos da região: "Podemos ver a

mídia indoor em alguns locais comuns:

como em banheiros de danceterias, no

cinema, academias, shoppíngs,

supermercados, elevadores de grandes

empresas, faculdades, mas ainda não

em grande volume e não de maneiras

mais ousadas, pois tudo que encon-

tramos são adesivos mais simples,

colados no espelho ou na porta, é difícil

encontrar possibilidades mais criativas e

diferentes."
Maíheus Dutra é o gerente da Enox

de Florianópolis, hoje ele vê "as mídias
a l t e r n a t i v a s como f o r m a s de

aproximação, meios de comunicação

que aproximam e estreitam a relação

entre o consumidor e as empresas

/marcas/produtos". Ele acredita que no

caso da comunicação realizada pela

Enox, "a idéia de aproximação seja ainda

mais forte, uma vez que as experiências

vividas acontecem em ambientes de

entretenimento, lugares descon-

traídos, onde o grau de percep-ção

e receptividade fica ainda
maior." Em relação à procura

pela mídia in-door, mais

precisa-meníe pelos
serv iços da Enox,

Matheus relata que: "a

d e m a n d a t e m

aumentado a cada ano
que passa, v i s t o a

quantidade de opções e canais

de comunicação que podem ser

trabalhados em ambientes indoor,
atualmente. Acredito que este aumento

da procura es te ja d i re tamente

relacionado com uma necessidade cada

vez maior das empresas aproximarem

seus produtos dos seus consumidores,

de uma maneira muito mais efetiva e

econômica. As ações têm acontecido em

diversos segmentos e lugares

estrategicamente planejados para cada

perfil de campanha e de cliente, e os

banheiros se encontram como mais um
local estratégico e inusitado dentro dos

estabelecimentos".
A mídia indoor, de fato, é uma opção

inteligente, econômica e eficaz, mas que

necessita de estudos antes de ser

aplicada, como qualquer outra mídia. Ela

ainda está a alguns passos de se dissipar

pelo nosso estado. É preciso que exista

uma maior divulgação, principalmente

entre os anunciantes, e que os nossos
publicitários coloquem a mão na massa e

comecem a fazer bom uso das ótimas

vantagens que ela oferece. A grande

vantagem é que enquanto ela continuar
sendo uma mídia alternativa por aqui,

toda vez em que ela aparecer, será bem

mais interessante, afinal, tudo o que é

novidade desperta a atenção. Por falar

nisso, não é para isso que os publicitários

"ralam Manto?
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