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Criação da Keenwork para a Suvin

Display: Sinalizador de bons negócios
Segmento de display mostra força dentro do mercado de mídia indoor

Com o crescimento do mercado de
mídia indoor, que deteve mais de
4% de todo o investimento publi-

citário no Brasil em 2009, segundo pes-
quisa da Associação Brasileira de Mídia
Indoor (Abramid), o ponto-de-venda, e
em especial o segmento de display, ganha
destaque, tanto que existem empresas que
decidiram se especializar nesse tipo de
produto há pouco tempo.

Uma delas é a Labordisplay, uma unida-
de de negócio da Laborprint, aberta recente-
mente, que trabalha somente com displays.
"Nós percebemos um momento interessante
na demanda do mercado, com poucas grá-
ficas especializadas, a maioria como nós,
fazendo promocional e display", conta o ge-
rente do Labordisplay, Thiago França Filabel.

Segundo Thiago, um dos cases mais
interessantes foi o display feito para o

produto Mega da Virada, da Caixa Econó-
mica Federal, no final de 2009. Ao todo,
foram produzidas e distribuídas 400 mil
unidades para todo o Brasil. Outro traba-
lho de destaque foi para o Cinemark, com
a produção de 50 displays em impressão
direta em foam board, uma espécie de es-
puma que tem cartão dos dois lados.

Além do foam board, a empresa aposta
em materiais como polietileno e plástico
corrugado como tendências para diversi-
ficar o uso do papelão. Outra tendência é
a personalização do display, por exemplo,
em alguns bancos o produto traz o nome
do gerente da agência.

Em relação a equipamentos, a Labor-
display conta com uma impressora offset
KBA 105, impressora digital para substra-
tos semirrígidos HP Scitex FB 6700, mesa
de corte Esko Kongsberg IXP 44, adquiri-

da na Alphaprint, e uma máquina de corte
e vinco (boca de sapo).

Displays diferenciados
Para o sócio-diretor da Keenwork Design,
Luis Castellari, com a profissionalização
do varejo e investimento na identidade
visual das lojas, está cada vez mais difícil
para o fabricante conquistar espaço para
sua marca no ponto-de-venda (PDV). Por
isso, é necessário investir na qualidade da
exposição dos produtos e da marca, e na
busca de diferenciais com materiais que,
além de atrativos, levem informações ao
consumidor e o ajudem no processo de
decisão da compra.

Como exemplo, Castellari cita o case
da marca de tintas Suvinil, que encomen-
dou um display que ajudasse o consumi-
dor a escolher e combinar as cores para a



sua casa. Assim, foi desenvolvido um kit
com uma base em cartão triplex acoplado
em papelão microondulado, que trazia um
box com os folhetos e uma testeira para
encaixar na base. Quando todos os folhe-
tos fossem retirados, o ponto-de-venda
receberia um novo kit. A escolha do papel
como suporte se deu após a simulação de
cenários de custos, que mostrou que esse
material poderia ser facilmente reposto,
já que o custo era bem mais baixo que ou-
tros tipos de materiais.

Para o diretor, o PDV é fundamental na
decisão de compra, pois a cada dia as mídias
estão mais caras e especializadas. "Investir
em PDV é ser objetivo e atingir o público
certo, no momento certo e sem dispersão.
Com certeza o consumidor estará no PDV
decidindo a compra e quem conseguir se
comunicar melhor já sai na frente", diz.

Com esse objetivo, a Taterka Comu-
nicações caprichou nos recursos gráficos
e tecnológicos do display sobre o filme
Avatar, para o McDonald's. Como a cam-
panha chegaria aos restaurantes antes da
estreia do filme, o desafio foi ainda maior,
pois o material precisaria transmitir a at-
mosfera presente nas cenas para poder
atrair o consumidor. E isso foi alcança-
do através da tecnologia de leds e de um
circuito eletrônico, que foram montados
no display impresso em papelcartão, la-
minado com brilho. "Com isso consegui-
mos mais destaque e visibilidade para o
display e consequentemente para toda a
campanha", conta o diretor de arte, Daniel
Martinez, responsável pela produção jun-
tamente com o produtor gráfico, Rogério
Gonçalves. A impressão e montagem fo-
ram feitas na Labordisplay.

Interatividade
Além do uso de materiais diferenciados
no PDV, muitos criativos apostam na in-
teratividade. É o caso da Acril Designer,
empresa especializada em peças de acríli-
co, que produziu uma caixa-convite para
o lançamento de uma nova linha de mi-
croondas. O botão da peça, quando aper-
tado, acendia uma mensagem no visor in-
formando sobre o novo produto e dentro
da caixa, na parte traseira, ficavam as de-
mais informações. Esse trabalho ganhou o
Índio de Bronze no Prémio Popai 2008, na
categoria Interativo.

Outro case premiado, desta vez com
o Índio de Ouro na categoria Informáti-
ca e Telefonia, foi o display porta celular
Samsung, que trazia um globo espelhado
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Display para o filme Avatar utilizou tecnologia de leds. A criação é da Taterka Comunicações, a produção da Labordisplay



Display premiado da Acril Designer

Acima, display da Era do Gelo; abaixo, display da Samsung,
produzido pela Acril Designer

A mídia indoor tem tudo para crescer
nos próximos anos. Segundo uma
pesquisa realizada em maio de 2009
pela Associação de Marketing Pro-
mocional (Ampro), para 78% dos
entrevistados, entre profissionais de
marketing de diversos segmentos, a
mídia tradicional - propaganda em
mídia impressa e eletrônica - já não
é mais suficiente para promover ou
vender um produto ou marca. Para
63% desse público, a tendência, no
futuro, será destinar uma verba maior
para as atividades promocionais do
que para a propaganda tradicional.
Além disso, a Associação Brasileira de
Mídia Indoor (Abramid) projeta que a
mídia indoor alcance 10% de todo o
investimento publicitário no Brasil
nos próximos três anos.

giratório no topo e um led iluminando
o celular no pedestal. Para a gerente co-
mercial da Acril Designer, Solange Von-
sowski, a principal tendência do mercado
é ser inovador com tecnologias cada vez
mais interativas no PDV.

Para produção das peças, a Acril De-
signer utiliza equipamentos como uma
impressora de materiais rígidos Jeti 1224
UV (adquirida na Serilon), máquina de
corte a laser de 1.000 W, seccionadora
(máquina de corte por serra), polidora de
bordas, dobradeira para acrílico, além de
equipamentos para silkscreen.

Como começar
Para quem deseja entrar nesse mercado,
Solange, da Acril Designer, dá algumas di-
cas: "É essencial ser dinâmico, inovador e
ter agilidade com prazos", diz. Para Thiago,
da Labordisplay, é necessário estudar o se-
tor e saber em que segmento atuar. "Quan-
do a gente fala em display parece uma coisa
genérica, mas existem alguns diferenciais,
como a personalização", afirma.

Se você se animou com essa reportagem
e deseja mais informações, confira no box
as principais empresas que comercializam
máquinas para esse segmento. Com boas
expectativas de crescimento, pode ser uma
boa hora para apostar nessa ideia. GD
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