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O mercado de mídia indoor tem apresentado
índices de crescimento acentuados no interior e

tituições de ensino,
financeiras e empre-

litora do Estado de São Paulo. Isto acontece espe-

sas de varejo — e até

cia mente graças à uti lização de meios eletrônicos,

pequenos comércios
locais — aproveitam o
espaço para divulgar
suas marcas.

como painéis — que atraem mais a atenção do
público —, e à redução no preço de monitores e
microcomputadores, indispensáveis nesse tipo de
comunicação. Além disso, o cerceamento cada vez
maior à mídia exterior, que ganhou força em todo
o País a partir da implementação da Lei Cidade
Limpa em São Paulo, em janeiro de 2007, também

Boas perspectivas
A perspectiva para
2010 é de manuten-

mpulsiona os anunciantes a procurar a mídia indoor

ção da tendência de

como alternativa de comunicação.

crescimento. Magen-

Segundo Rafael Cordeiro, diretor de comunicação
e marketing da Enox, hoje o interior de São Paulo
é mais requisitado pelos c ientes do que muitas
grandes capitais do Su, Nordeste e Centro-Oeste.
"A sua representatividade é alta no tota investido
em mídia pelos grandes anunciantes, sendo superior
ao observado em muitas capitais", frisa. Atuante nas

ta prevê ampliar em

— quase 250 equipamentos — é quase igualao
arsenal da empresa no sul do País. Polay ainda atri-

60% o número de
e q u i p a m e n t o s instalados da Elemidia
na Baixada Santista
e dobrar o faturamento até o fim do ano. Para o
interior do Estado, Polay espera crescimento de

principais cidades do interior do Estado — como

bui à "carência de veículos que, pela característica

70% nas cidades onde a empresa já atua, além de

São José dos Campos, Ribeirão Preto e a região do
grande ABC —, a Enox apresentou crescimento de
50°/o entre 2008 e 2009. O principal motivo, para

digital, sejam acessíveis a todos os anunciantes
locais" a explicação da expansão desse tipo de
mídia no interior.

expansão para outros mercados. Já Rafael Cordeiro, da Enox, também aposta em um aumento de
50% nos ganhos da empresa no interior do Estado

Cordeiro, é que o potência estratégico da empresa
está mais perceptível aos anunciantes. "Isso tem
feito com que os principais clientes aumentem o

Os segmentos que mais anunciam nessa mídia,
de acordo com análise de Polay, são o imobiliário,
o automotivo e o de telefonia. Além disso, ins-

neste ano, seguindo o ritmo de crescimento entre
2008 e 2009.

volume de verbas na plataforma de comunicação
indoor", assinala.

Sob medida

Cordeiro, da Enox, revela crescimento de 50% em 2009 e
projeta igual índice de incremento para 2010

Bruno Borin

Anúncio

Provas disso são os novos tipos de oportunidades
que vêm surgindo neste mercado e a demanda das
empresas por eles. A própria Enox desenvolveu uma
ação sob medida para a construtora Habiate Barc,
na ocasião do lançamento do Centro Empresarial
Castelo Branco, em Ribeirão Preto. Adesivou 182
oandejas de quatro aeronaves da companhia aérea
Passaredo com informações sobre o novo empreendimento, atingindo os principais clientes-alvo da
construtora: os executivos.
Já no itora pau lista, o crescimento do mercado
também é fac ilmente percebido. Segundo Caio
Magenta, diretor da Elemidia Santos, que atua na
Baixada Santista e no litoral norte desde meados de
2009, a chegada de grandes empresas do segmento
indoor está mudando o cenário da comunicação
regiona. "Um exemplo é a presença de anunciantes nacionais que possuem contrato de veiculação
anual com a empresa, como Casas Bahia, Gol Linhas
Aéreas e Fiat", frisa. Magenta também cita novas
oportunidades de negócios, como o canal Elemidia
Bares — resultado da recente aquisição do Cine
Boteco —, instalado em diversos bares da região. "O
objetivo é estar mais próximo dos consumidores fora
de casa e quando não são impactados pelas mídias
tradicionais", explica.
O canal pode ser visto na capital paulista e em

cidades do interior, como Campinas e São Carlos.
Segundo Flávio Polay, vice-presidente de pub icidade da Rede Elemidia, a aquisição do cana faz
parte da estratégia de expansão da empresa, que
também atua em diversas cidades do interior do
Estado. O profissional destaca que a quantidade
de monitores em funcionamento nessas cidades

Fonte: Meio & Mensagem Regional, Interior e Litoral de SP, São Paulo, p. 31, 24 maio 2010.

