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A era da quinta tela
Pesquisa inédita aponta o digital out-of-home como o quarto meio mais visto por brasileiros

Por bárbara sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

Estamos na era da quinta tela. É o que 
defende a Associação Brasileira de 

Mídia Digital Out-Of-Home (ABDOH), 
para quem, após a exploração do cine-
ma, da TV, do computador e dos celu-
lares como meios de veiculação de con-
teúdo e mensagens publicitárias, che-
gou a vez do setor de mídia digital  
out-of-home. Para encorpar o conheci-
mento que o mercado anunciante vem 
construindo sobre o meio, a ABDOH apre-
senta uma pesquisa inédita, elaborada pe-
lo instituto Ipsos Marplan. O estudo Seg-
mentação DOOH é o primeiro a elaborar 
uma divisão do meio a partir dos perfis do 
público que o consome. Os dados foram 
coletados nos 13 mercados brasileiros que 
fazem parte do mapeamento do instituto 
e serão utilizados pela associação como 
fonte de dados e de argumentos da força 
do meio DOOH no universo publicitário.

“Uma pesquisa como essa é funda-
mental para mostrar a evolução dos con-
sumidores e o papel da mídia nesse novo 
contexto. A avaliação mostrou que seis em 
cada dez pessoas já notaram a presença 
de telas de mídia digital out-of-home em 
algum estabelecimento”, afirma Geraldo 
Leite, que é sócio-diretor da Singular, Ar-
quitetura de Mídia e também participa 
do núcleo estratégico e operacional da 
ABDOH. “Já tínhamos ideia dessa pene-
tração, mas é bom poder comprovar isso 
com dados de credibilidade”, diz. 

Além da percepção por parte dos con-

sumidores, a pesquisa também revela 
que a mídia DOOH está em uma colo-
cação privilegiada no ranking dos meios 
mais vistos pelas pessoas. De acordo com 
dados do Ipsos Marplan, a mídia out-of-
-home é a quarta mais vista pela popu-
lação (depois de TV aberta, rádio FM e 
mídia exterior). Considerando somente o 
mercado de São Paulo, a posição sobe pa-
ra segundo lugar. “A pesquisa mostra que 
mais de 27 milhões de pessoas notaram 
a presença da mídia DOOH nos últimos 
30 dias. Essa visibilidade ainda é maior 
quando combinamos o meio digital  
out-of-home com outros, elevando o nú-
mero de telas pelas quais a mensagem 
chega às pessoas”, complementa Leite.

O grande diferencial do estudo foi a seg-
mentação do público exposto à mídia di-
gital out-of-home. Com base nas entrevis-
tas realizadas e o cruzamento dos dados 
com os estabelecimentos que servem como 
ponto de apoio das telas da mídia DOOH 
— academias, aeroportos, agências de pu-
blicidade, bares e restaurantes, elevadores, 
edifícios comerciais, farmácias, hospitais, 
livrarias, lojas, metrô, ônibus, salões de be-
leza, shoppings, terminais rodoviários, en-
tre outros —, o Ipsos Marplan chegou a se-
te grupos distintos (veja tabela).

Esta pesquisa — a que Meio & Mensa-
gem teve acesso, apresentada a membros 
do Grupo de Mídia de São Paulo e entre-
gue aos associados da ABDOH — preten-
de servir como peça de apoio aos mídias 

e planejadores na construção de ações de 
comunicação para determinados produtos 
ou serviços. “Com esses dados em mãos, 
a agência pode saber, por exemplo, que 
para atingir o público jovem, até 25 anos, 
que gosta de ir aos cinemas, é convenien-
te utilizar mídias em shopping-centers. E, 
com a adesão de novas empresas à AB-
DOH e com o crescimento contínuo da 
instalação das telas em diversas cidades, 
esse potencial apresentado na pesquisa se-
rá, na realidade, bem maior”, defende Ar-
nold Correia, diretor-geral da Subwaylink 
e presidente da ABDOH.

Crescimento
A pesquisa é uma das ferramentas que 

fazem que o setor de mídia out-of-ho-
me creia que 2013 será o melhor ano de 
sua história. “Os índices de crescimen-
to continuam muito positivos para nós 
e, certamente, as Copa das Confedera-
ções e Copa do Mundo sinalizam me-
ses promissores. Em 2013, a mídia digital  
out-of-home deverá viver sua melhor fa-
se”, acredita Correia. 

O relatório mais recente do projeto In-
ter-Meios, de janeiro a setembro de 2012, 
mostra que o faturamento publicitário 
do setor cresceu 25,82% em compara-
ção ao mesmo período do ano passado 
e chegou a R$ 152,23 milhões nos nove 
primeiros meses. Em termos percentu-
ais, este é o maior aumento entre todas 
as mídias avaliadas no projeto. 

segmentação 
Mídia Digital out-of-home
Batalhadoras
Mulheres (88%), acima dos 30 anos; classes 
econômicas C e D, com nível de instrução 
mediano; donas de casa, predominantemen-
te casadas, que decidem as compras no lar. 
Cuidam da casa e da família e se preocupam 
com a própria saúde e o bem-estar. Assistem 
à TV aberta e leem revistas.

Bem-sucedidos
Jovens, com idades entre 25 e 34 anos, das 
classes A e B. A maioria tem ensino superior 
(60%), atuam no mercado de trabalho (78%). 
Pretendem viajar pelo exterior, frequentam 
lanchonetes e fast food e possuem cartões 
de crédito. Gostam de comer fora, frequen-
tar shows e viajar. Compram por prazer e re-
laxamento. São assíduos na internet e con-
somem TV aberta e paga.

Independentes
Maioria de homens, acima de 30 anos, da clas-
se C. São predominantemente chefes de famí-
lia, casados, com instrução mediana e atuan-
tes no mercado de trabalho. Consomem pro-
dutos de higiene e guloseimas, tomam cerveja 
e possuem automóvel. São cuidadosos com 
o dinheiro e planejam seu consumo. Privile-
giam conforto e preço e não costumam ser 
fieis às marcas. 

Tradicionais
Homens e mulheres, da classe B2 e C, com 
idades entre 20 e 49 anos. A grande maioria 
é casado(a), com nível de instrução mediano. 
São organizados, empreendedores e consu-
mistas. Preferem pagar as compras à vista. 
Os homens tem vida social ativa e praticam 
esportes; as mulheres gostam de cozinhas. 
Assistem à TV aberta e leem revistas e jornais.

Bem-resolvidos
Homens e mulheres, predominantemente das 
classes A e B, com idades entre 30 e 59 anos. 
A maioria tem alto nível de instrução e traba-
lham. São antenados e buscam informações 
sobre política, economia e assuntos gerais. 
Gostam de atividades individuais e veem a in-
ternet como um importante meio de obten-
ção de informações.

Ousados
Jovens com idades entre 13 e 24 anos, das 
classes B e C. A maioria depende financei-
ramente dos pais e são solteiros. São consu-
mistas e não guardam dinheiro, frequentam 
cinemas e se interessam por esportes, mo-
da e entretenimento. Consomem muito TV 
aberta e rádio

Conectados
Jovens de ambos os sexos das classes B2 e C, 
com idades entre 13 e 24 anos. São estudan-
tes, solteiros e dependentes financeiramen-
te dos pais. São otimistas e muito antenados 
com tecnologia e tendem a adotar novas mar-
cas e produtos. Gostam de fugir da rotina e 
tem vida noturna ativa. Usam a internet co-
mo primeira fonte de informação.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1539, p. 40, 10 dez. 2012.




