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As agências e anunciantes já têm à disposição mais um canal de mídia para divulgar 
produtos. Trata-se do Digital Video Box (DVB), um monitor de cristal líquido de cerca 
de 15 polegadas que exibe vídeos e áudio personalizados ininterruptamente para 
promoções de publicidade.  
 
A novidade está sendo apresentada pela DVB do Brasil , empresa que passou a atuar 
no mercado nacional há seis meses e é coligada à mexicana DVB , especializada em 
mídia interativa móvel.  
 
Segundo o diretor presidente da DVB do Brasil, Fúlvio DelValle, para divulgar o DVB (a 
mídia interativa leva o mesmo nome da fabricante), este ano, está sendo investido 
aproximadamente US$ 500 mil.  
 
No México, a DVB tem em sua carteira mais de 75 clientes e faturou US$ 4 milhões em 
2004. Já, no Brasil, o executivo estima faturar US$ 5 milhões, este ano.  
 
Por aqui, o primeiro cliente a contratar os serviços da DVB foi a Femsa, distribuidora 
da Coca-Cola. “O sistema é 100% móvel, não precisa estar em comunicação direta 
com computadores, servidores ou diretamente à Internet para operar. Também 
consegue manter até 500 horas de informação comercial, social e educativa em forma 
de vídeo e áudio com duração de 120 segundos cada um, em média”, explica.  
 
“Os monitores podem ser usados em estações de metrô, avenidas, no interior de 
transportes coletivos, em banheiros de restaurantes, terminais rodoviários, 
supermercados e até mesmo em zoológicos”, afirma. 
 
A próxima empresa a utilizar o DVB será a Fox , que irá divulgar um dos seus produtos 
voltados para o público masculino, o canal FX. “Ter sido escolhido por essas empresas 
para fazer a divulgação publicitária já é um grande avanço para nós. Temos um 
mercado com grande potencial a ser explorado”, comemora DelValle. 
Novo canal de mídia móvel da mexicana DVB chega ao Brasil com investimentos de 
US$ 500 mil  
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