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Monitores espalhados em táxis, ônibus e elevadores já são comuns. 
 
O conceito de inovação tem sido seguido à risca por empresários que investem em mídia 
digital out of nome, a mídia exterior. Os monitores já conhecidos do público, que 
veiculam desde informações até propagandas, estão espalhados em diversos lugares, 
como em ônibus, metros, táxis, elevadores e consultórios médicos. "É a última geração 
de mídia, a segunda que mais cresceu em todo o mundo no último ano, perdendo 
somente para a internet", diz o presidente da Associação Brasileira de Mídia Digital Out 
Of Home (ABDOH), Waltely Longo. Só nos Estados Unidos, segundo ele, mesmo durante 
o período de recessão, o setor cresceu 30%. No Brasil, as 12 empresas que fazem parte 
da ABDOH contam com 20 mil monitores espalhados em pontos estratégicos. 
 
Para quem pretende se aventurar no segmento, de acordo com Longo, é preciso se 
informar sobre os três tipos de mídia digital out of home, como a massiva (grandes 
painéis em áreas públicas), a qual "não é muito comum em São Paulo depois da Lei 
Cidade Limpa", explica ele. Outro estilo são as que ficam em audiências cativas, ou seja, 
"as pessoas que estão numa espera forçada, como sala de consultório médico." E, por 
fim, as que estão localizadas nos pontos de venda, como bancas de jornal, 
supermercados e farmácias, "apresentam um conteúdo rápido para venda forçada". Para 
o consultor de Marketing Estratégico da D2B Consultoria, Diego Britto, além de saber os 
tipos de mídias, o empresário deve fazer uma pesquisa para analisar qual o público-alvo 
e qual nicho de mercado será atingido. "O processo é para sentir o potencial do veículo. 
A mídia indoor possui como grande diferencial a segmentação." 
 
APOSTA NO MERCADO 
 
A TVO, empresa de mídia digital móvel, começou suas atividades em 2007 e, hoje, tem 
500 monitores nos ônibus de São Paulo. "A ideia de colocar monitores em ônibus partiu 
de proprietários de empresas de ônibus e uma produtora de conteúdo de audiovisual", 
diz o diretor de Conteúdo de Mídia Digital da TVO, Fábio Ribeiro. 
 
Segundo ele, uma das grandes preocupações é com o conteúdo. "É preciso ter respeito 
com o público que está lá, é só as pessoas olharem para a tela que vão assistir à 
programação." 
 
A programação é formada por informações culturais, curiosidades e entretenimento. Para 
Ribeiro, o conteúdo precisa atender ao interesse de todos os passageiros. "O perfil do 
público de ônibus é o mesmo da população de São Paulo: bem diversificado." 
 
Mesmo sendo uma área nova para empresários investirem, Ribeiro conta que a TVO já 
tem concorrentes. "É bom ter outras empresas no mesmo ramo, um negócio sem 
concorrentes fica estagnado." A estimativa, segundo Ribeiro, é instalar mais 3 mil 
monitores em ônibus em São Paulo. 
 
A Bus TV, empresa que começou no fim de 2006 com 150 ônibus em São Paulo (atual-
mente são 250 e 200 no Rio de Janeiro), está lançando um sistema de franquias, que já 
funciona em Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Brasília. "A marca 
atinge 560 mil pessoas diariamente nas oito cidades em que está presente", diz o diretor 
de Novos Negócios da empresa, João Pedro Neto. De acordo com ele, até o fim deste 
ano, a Bus TV pretende alcançar a marca de 2 mil monitores. 
 
Os monitores da Rede Elimidia estão presentes em edifícios comerciais, hotéis e 
shoppings centers. "No início, procuramos indicações no mercado imobiliário para 
conseguir atuar nos prédios comerciais mais conceituados, pois, assim, os demais 
edifícios também se interessariam", explica o presidente da Rede Elimidia, Felipe Forjaz. 
De acordo com Forjaz, um dos dados mais positivos, é que os monitores captam 94% 



das atenções. "Quem anuncia tem uma resposta imediata do público." Além disso, 
segundo ele, graças à parceria com portais de informações, o conteúdo é transmitido em 
tempo real. "Também segmentamos o teor das notícias de acordo com o perfil do público 
local." 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 set. 2009, Negócios & Oportunidades, 
p. Co6. 
 


