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A disputa pela audiência dos 
telespectadores ganhou um novo 
campo. Enquanto os números da 
TV digital não ganham corpo, os 
grupos de comunicação centram 
fogo nas telas dos ônibus. O 
movimento mais recente desse 
jogo veio do Grupo Lance. A 
empresa lança, neste mês, um 
projeto piloto com a BusTV, no 
Rio de Janeiro, que vai levar o 
conteúdo da TV Lance para 180 
coletivos na capital e na Baixada 
Fluminense, em um programa 
diário de dois minutos e meio 
exibido a cada hora.

“Vamos deixar no ar durante 
90 dias para entender a ade-
rência do público. Nossa preo-
cupação é fazer um conteúdo 
pertinente, até pela dinâmica 
de atualização, que é à noite. 
Se o projeto tiver boa aceitação, 
o caminho natural é ir para 
outras praças”, comenta Paulo 
Henrique Ferreira, gerente de 
produto do Lancenet. A BusTV 
atua ainda em Belo Horizonte, 
Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, 
Recife, Salvador e São Paulo. 
As duas empresas venderão o 
espaço comercial.

Além de fechar com o Lan-
ce, a BusTV negocia ainda com 
emissoras de TV aberta. “Con-
versamos com a Record no ano 
passado e no começo deste 
ano, mas esfriou. Agora esta-
mos conversando com a Globo. 
Acreditamos no formato de 
parcerias com grandes grupos 
de mídia. Precisamos é acertar o 
modelo comercial”, aponta Fábio 
Simões, diretor comercial da 
BusTV. A Record informou que 
estuda projetos, mas não quer 
comentar o assunto.

Já a Globo fechou parceria 
com a Bus Mídia que estreou 
oficialmente em 1o de setembro, 
depois de um ano de estudos 
sobre o melhor formato a adotar. 
“Colocamos o melhor da novela 
e do jornalismo em um formato 
de legenda de fácil leitura. É um 
bloco de programação de uma 
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hora em looping, com programas 
de 4 a 6 minutos”, explica Rober-
to Ciccareli, diretor executivo de 
expansão do mercado nacional 
da Bus Mídia. Entre os progra-
mas, estão as três novelas, o Jor-
nal Nacional e o Globo Esporte. 
O investimento em cada ônibus 
é de cerca de R$ 6 mil.

O conteúdo está nas telas 
de 300 ônibus de São Paulo, e o 
objetivo é começar a colocá-lo 
em veículos de Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre 
daqui a 60 dias. Pelo acordo, a 
Bus Mídia é licenciada da Globo 
no sistema de transportes de 
passageiros e pode sublicenciar 
o conteúdo, segundo Ciccareli. 
A empresa recebe o material 
bruto, edita em um formato pré-
aprovado e devolve à emissora 
para aprovação final. “Estamos 
em fase experimental e ainda 
não definimos o modelo da divi-
são das receitas”, pontua.

Em tempo real 
Emissora pioneira no setor, 

a Bandeirantes comprou em 
agosto 50% da TVO (e também 
da TV Minuto, dos trens do Me-
trô de São Paulo). Desde então 
criou a Outernet para cuidar da 
produção de conteúdo para as 
duas TVs. “Temos a visão de que 
mídia digital não é televisão, e o 
conteúdo de TV não é apropria-
do. Primeiro, pela situação do 

público. Segundo, porque não 
tem áudio. Entendemos que 
deve ser produzido um conteúdo 
específico”, afirma Fábio Ribeiro, 
diretor de conteúdo de mídias 
digitais da emissora.

A grade da TVO, baseada na 
plataforma de conteúdo do gru-
po, apresenta blocos de jornalis-
mo, de variedades e promoção 
(com ações de distribuição de 
brindes que procuram interagir 
com a audiência). A partir do ano 
que vem ela será remodelada, 
porque a São Paulo Transportes 
(SPTrans) publicou, no final de 
agosto, uma portaria que libera 
a transmissão em tempo real. 
Antes, a programação precisava 
ser submetida ao órgão para 
depois ser exibida.

A TVO vai investir por volta 
de R$ 20 milhões para trocar os 
atuais mil aparelhos instalados 
em 500 ônibus (até fevereiro do 
próximo ano) e instalar outros 5 
mil, chegando a 6 mil aparelhos 
em 2010. Os novos equipamen-
tos têm tecnologia que permite 
atualização online. No entanto, 
a empresa não pretende levar 
a programação da TV para os 
ônibus. “Novela no ônibus, não. 
Somos favoráveis ao conteúdo 
desenvolvido especialmente 
para aquela mídia. Caso con-
trário, podemos perder uma 
oportunidade e não prender a 
audiência”, opina Ribeiro.

Programação da Globo na TV Bus: telas em 300 ônibus
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Desde a última quinta-feira, a 
Mídia Bay, empresa especializada 
em mídia digital indoor, começou 
a operar oficialmente no Brasil 
com a proposta de disponibilizar 
soluções de mídia digital para ativar 
marcas, promoções e negócios no 
ponto-de-venda. A empresa nasce 
associada ao grupo inglês Media 

Mídia Bay se lança com know-how inglês
International Plus para oferecer 
serviços que permitem a segmenta-
ção e regionalização de campanhas 
de marketing digital por meio do 
software Advantage MT.

Com a ferramenta é possível 
detalhar regiões de interesse e o 
perfil dos consumidores para que 
o sistema forneça informações 

referentes aos pontos-de-venda 
a serem atingidos, com a descri-
ção dos custos e da quantidade 
de inserções disponíveis. A Mídia 
Bay tem 700 estabelecimentos 
associados, além de parcerias 
com as empresas Árvore Di-
gital, Construchannel, DNTV,  
Droid Digital e GM7.      (FM)
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