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Uma ação inédita está chamando a atenção de quem passa numa movimentada avenida de 
Porto Alegre: é um outdoor com wi-fi. A agência de comunicação interativa Wshaus acaba de 
instalar o primeiro outdoor com wi-fi do Brasil. As pessoas que estiverem num raio de até 50 
metros podem acessar a internet de seus computadores de graça, através da tecnologia 
disponibilizada pela Wshaus. O outdoor foi instalado estrategicamente perto de uma parada de 
ônibus na Avenida Independência. "A ação está bombando. O mais legal é que antes mesmo 
de qualquer divulgação, a gente achou no Twitter alguém que já tinha visto o outdoor com wi-
fi e comentado o assunto na internet", disse Tiago Ritter, um dos sócios da agência. 
 
O objetivo é divulgar o trabalho da própria agência. De acordo com Alessandro Cauduro, sócio-
diretor da W3haus, a idéia era inovar a mídia tradicional, criando interatividade. "É um outdoor 
com conteúdo", comentou. A peça ficará exposta no local nas próximas duas semanas e deve 
circular por outras ruas e avenidas da capital gaúcha. De acordo com Ritter, a W3haus buscou 
uma mídia tradicional que poderia interagir com uma mídia nova. "A idéia de misturar o offline 
com o online é para mostrar que as fronteiras não existem mais", argumentou. 
 
Inaugurada no ano 2000, na capital gaúcha, a W3haus surgiu pela iniciativa de quatro jovens 
com diferentes formações: Tiago Ritter, jornalista; Rodrigo Cauduro, arquiteto; Alessandro 
Cauduro, informática, e Chico Baldini, publicitário. Especializada em comunicação interativa, a 
W3haus possui escritórios em Porto Alegre, São Paulo e Londres. Com uma equipe de quase 
70 profissionais de diversas áreas de conhecimento, entre seus principais clientes estão Lojas 
Renner, Petrobras, Grendene - Ilhabela e Sandália Gisele Bündchen, Turner, Tramontina, Dell 
Anno, Calçados Bibi, Cadbury Adams Bubbaloo, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Trakinas. 
 
Um novo trabalho na web criado pela W3haus é o projeto Petrobras Bandeira Viva, que 
convida os internautas a participarem, contando no site os seus planos para o futuro. Além 
disso, eles podem deixar foto registrada num mosaico de imagens que forma a bandeira 
brasileira. 
 
O hotsite Petrobras Bandeira Viva (http://www.blogspetro-bras.com.br/bandeiraviva/) faz 
parte da atual campanha Marca e Futuro, cujo conceito é "A Petrobras fez história. E está 
fazendo o futuro". 
 
"Mais do que dividir o espaço na bandeira, os participantes estão ali compartilhando seus 
sonhos e desejos para o futuro. A participação nos surpreendeu. Em menos de uma semana do 
lançamento o hotsite já reúne mais de 1.100 fotos!", destacou Ritter. 
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