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o colocar a marca em contato direto com o consumidor
de forma dirigida, as mídias indoor e digital out of
home tornaram-se alternativas viáveis nos projetos de
comunicação de grandes anunciantes na cidade de São
Paulo. Com a implementação da Lei Cidade Limpa,

no começo do ano passado, as duas mídias têm tentado abocanhar
o gigantesco investimento que era destinado aos outdoors. Por serem
recentes, as definições de onde começa a mídia indoor e onde termina
a mídia digital out of home não são claras. É comum ver empresa
que se declara indoor, mas que atua como digital out of home ou que
trabalha com os dois tipos de mídia. "Não faço diferenciação entre
mídia indoor e digital. Para mim, a indoor é estática, enquanto a
digital tem movimento, mas as duas podem ser uma só" diz Ângelo
de Sá Jr, sócio e diretor da Indoormidia, empresa de mídia digital out
of home que atua em 12 aeroportos do país e com a rede de shopping
centers Iguatemi.



Michel Eberhardt; indoor nos planos
de mídia das atjências

O conceito mídia indoor surgiu em oposição
ao termo outdoor e remete às ações que ocorrem

"dentro de casa"- traduzindo livremente do inglês,

indoor, que quer dizer "do lado de dentro da porta1'
Geralmente, a mídia indoor c feita em ambientes

fechados cm que há grande circulação de pessoas.
Já a mídia digital out of home, como o próprio
nome já diz, é veiculada fora de casa. Seu principal

meio são as tevês de plasma, com transmissão

digital, espalhadas por locais em que também há
grande fluxo de pessoas. Na maioria dos casos, as

tevês são colocadas em locais de espera forçada,
como plataformas de trens, elevadores, ônihus,

metrôs, saguão de aeroportos, táxis, entre outros. A
principal diferença entre a digital out of home e a

indoor é que a primeira apresenta conteúdo, por
meio de parcerias com provedores de conteúdo ou

produção independente, e a segunda veicula apenas
publicidade, como adesivos, boards, displays de

mesa, bolachas de chope, entre outros.
Com o banimento dos outdoors em São Paulo,

muitas empresas que antes trabalhavam com esse
tipo de mídia migraram para
a indoor. Com o crescimento

do setor,surgiu a necessidade

de padronizar formatos e
regularizar normas por meio
de um código de ética. Em

meados de 2007, foi criada

a Associação Brasileira de
Mídia Indoor (Abramid).

Trabalhos indoor
A Enox Indoor Experience tem 20 mil pontos de
mídia em 3,5 mil estabelecimentos comerciais.
É o único grupo do segmento com filiais em 20

cidades brasileiras, sendo 16 capitais. De acordo

com Ernesto Vilela, um dos diretores da Enox, os
nove canais foram segmentados de acordo com

os interesses dos consumidores. "O que a gente
vende é estilo de vida',' diz. Por exemplo,

a Unilever utilizou o
canal Fitness para o
novo antitranspirante

Rexona Skin Care
(foto esq.), e divulgou o

lançamento do produto

em 38 das principais
academias de São Paulo,

Rio de Janeiro, Vitória
e Belo Horizonte,

enquanto o canal Social
Jovem (bares e baladas)

foi responsável pela veiculação
da campanha "Novo Efeito
Axé. Muito mais esperando

por você? Cerca de 40 bares
exibiram adesivos nas portas

dos banheiros masculinos, onde
mulheres escalam a porta para

chegar à figura indicativa de
toalete masculino.

Em 2006, a New Ad foi a primeira empresa de mídia

indoor a ser premiada com um Leão de bronze em
Cannes, com a peça "Pipi Gol1,'criada para o canal
a cabo ESPN Brasil. A peça foi inscrita na categoria

Outdoor, porque não existe Indoor no prêmio.

Há oito anos no mercado, a New Ad desenvolve
formatos diferenciados de indoor. "Como temos

esse expertise, fazemos sugestões para os clientes de
acordo com a marca que estamos trabalhando',1 diz

Erica Melo, diretora comercial. Um exemplo disso

é o espelho board, que por meio de um sensor
dispara flashes quando uma pessoa se aproxima.

Ele foi usado na campanha do shampoo Seda

Brilho Gloss (foto acima).



Para se tornar membro da entidade, a empresa
precisa atuar há pelo menos três anos com mídia
indoor. Atualmente, a Abramid conta com 13
empresas associadas.

No entanto, o maior desafio da associação é
fazer com que a mídia indoor saia do status de
mídia alternativa e faça parte do planejamento
regular de mídia das agências. Na opinião de
Michel Eberhardt, presidente da Abramid- para
isso acontecer a eficiência da mídia indoor
precisa ser comprovada por meio de pesquisas.
"A Abramid não está dentro da Ipsos Marplan

ou Tbope, mas está lutando para isso" afirma.
Além disso, a entidade, em parceria com a
empresa ADsolutions, está desenvolvendo um
software que deve facilitar a utilização de peças
de mídia indoor no planejamento de mídias e
de anunciantes em suas campanhas. O software
deve estar pronto até o final do ano. Mesmo com
essas limitações temporárias, de acordo com
dados levantados pela Abramid, a mídia indoor
já representa 4% dos investimentos no mercado
publicitário e a estimativa é de que esse índice
chegue a 10% em 2010.

FORA DE CASA
Seguindo a movimentação do mercado
mundial, em junho deste ano foi fundada a
Associação Brasileira de Mídia Digital Out of
Home (ABDOH), que conta com 13 empresas
associadas. Essas companhias apresentaram um
faturamento R$ 30 milhões em 2007 e estima-se
que até o final deste ano o faturamento será de
R$ 73 milhões. O crescimento refletirá também
na expansão do número de monitores instalados,
que deve saltar de 9 mil para 20 mil unidades
nesse mesmo período.

Diferentes dimensões
A Indoormidia inaugurou em agosto seis megapainéis
de 30 metros quadrados para exibição de publicidade no
aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). Cada videowall
(foto à dir.) é formado por 27 monitores de 47 polegadas e
estão instalados em quatro asas de embarque e duas asas de
desembarque. Os painéis são os maiores da América Latina
e estão ao lado das informações de vôo, por isso, além de
mensagens publicitárias, exibem também notícias do portal
iG.De acordo com Sájr.,a agência AlmapBBDO vai adaptar
a campanha do novo Voyage para o videopainel, semelhante
ao que ocorreu com o lançamento do novo Gol.
De macro para micro, a InTaxi oferece conteúdo
diferenciado aos usuários de táxi na cidade de São Paulo.
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Elemídia: monitores LCD espalhados em elevadores de prédios comerciais

Além de ter como objetivo levar informações ao
mercado, como métricas e formatações, a entidade

também se preocupa com o que Waltely Longo,

presidente da ABDOH, considera o diferencial da
categoria: o conteúdo. Por estar inserida em um

espaço com outras motivações, a mídia digital out
of home nào busca audiência, mas sim a atenção do

consumidor. "Tem que existir uma sintonia entre
o conteúdo, o público e o momento','diz."Existem

empresas que se consideram mídia digital out of
home só por espalhar monitores, sem estudar todos

os detalhes do ambiente? afirma Sájr. Na opinião
dele, o mercado passa por dois momentos: de

descobrimento e de depuração.'"Ainda
estamos na primeira fase. Acredito que

em 2009 começaremos com o estágio
de depuração e essas empresas vão ter
que se profissionalizar."

Entre as empresas mais profissionais
do mercado está o grupo Elemidia,
com sede em Alphaville, em São Paulo,

dividido em três frentes de atuação. A
primeira é a empresa Elemidia, com
mais de 2 mil monitores de LCD

instalados em elevadores de edifícios
comerciais, hotéis, universidades,
academias e lojas de conveniência

espalhados em 15 cidades, além de
Buenos Aires. A segunda, Elemidia Empresas,

é a companhia especializada em comunicação

com uma frota de cem automóveis. Em uma

tela de 9,2" (foto acima) o passageiro escolhe,
por meio de SMS, o canal de notícias durante

o percurso. O conteúdo de notícias do portal
UOL (entretenimento, educação, política,

internacional, economia, esporte, tecnologia
e cinema) é disponibilizado por meio de um
computador conectado a um modem 3G,

instalado em cada táxi. Até o final do ano, as

capitais Curitiba, Salvador e Cuiabá contarão
com essa plataforma.



digital corporativa no Brasil e atua em 38

empresas do país. Já a terceira, Elemidia
Mall, está presente nos principais shoppings

de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre

c Brasília. De acordo com Ricardo Marques,
vice-presidente de marketing e vendas da
Elemidia, o grupo atinge mais de 6 milhões

de pessoas por semana. "Ate começo deste mês,
a Elemidia já veiculou publicidade de 500

anunciantes." Como resultado desses números,

o grupo trabalha como se fosse uma produtora,
atendendo agências e anunciantes, além

de desenvolver novas tecnologias. "Estamos
fazendo pesquisa de um software que por meio
de uma câmera integrada ao monitor consiga

identificar se a pessoa que assiste o conteúdo é
homem ou mulher',1 explica. Assim, conteúdo de
publicidade muda de acordo com o gênero.

A tecnologia 3D representa um passo à frente para
a mídia digital. Com investimento inicial de US$ 5

milhôes,a 3D Impact Media - Advertising & Network

chega ao mercado brasileiro com uma nova tecnologia
em monitores de LCD que reproduzem propagandas

com imagens tridimensionais, sem a necessidade
de uso de óculos especiais. A tecnologia usada é da
empresa alemã New Sight. Os primeiros contratos já

foram fechados; Centro de Eventos e Negócios de São

Paulo (Cenesp) e academias Competilion são dois

exemplos.

"As pessoas se lembram da marca por conta do
efeito 3D e o valor agregado aos produtos é quatro

vezes maior" afirma o CEO da 3D Impact Media,

Michael Kronenberg. Segundo pesquisa realizada
pela Millward Brown, ligada ao grupo Ibope, o
formato 3D tem grande potencial para atrair o

público consumidor, pois tem alta atratividade,

sendo que em média 20% das pessoas estudadas
foram expostas à tela 3D. A empresa também
está implementando a tecnologia no Uruguai,

Venezuela, México e Argentina.
Já a empresa mineira JC3D Inovação, lançada

em março deste ano, tem exclusividade de uso

dos monitores 3D da marca Philips na América
Latina. A JC3D pertence ao GrupoJ.Chebly,que

há 32 anos atua com mídia indoor nos aeroportos
brasileiros e em terminais, -rodoviários, além
de prover o conteúdo da TV Aeroporto com

outras empresas de mídia. "Precisávamos de

uma companhia que fizesse a transição da mídia
indoor estática para a digital e pudesse oferecer

soluções sob medida para cada cliente" diz
Leonardo Chebly, presidente da J. Chebly.

O custo para o anunciante c de 40% a 50%

mais alto do que a mídia indoor convencional.

Cada monitor custa em média R$ 40 mil, além
de a JC3D possuir profissionais responsáveis
pela produção de conteúdo em 3D. "A intenção

é chamar a atenção do público. Como temos
cinco monitores, trabalhamos mais em eventos"

afirma. As marcas Claro, Fiat Powertrain, InPar,
New Roland e Net já usaram a tecnologia 3D.
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