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Já teve a oportunidade de ir ao shopping enquanto viajava de avião? Ou de assistir aos 
replays dos melhores momentos de uma partida de basquete sentado na cadeira do 
ginásio, enquanto o jogo estava rolando? Cenas como essas estão deixando os filmes 
futuristas e ganhando corpo graças a um novo conceito: a outernet. 
 
Tratam-se de plataformas para sistemas interativos que funcionam em pontos de 
venda, lojas de conveniência, shoppings centers e grandes magazines, entre outros 
locais onde se possa atingir determinado público-alvo. 
 
O sócio-diretor da Sirius, Sérgio Carvalho, garante que os exemplos acima são 
verdadeiros e serão cada vez mais comuns. O executivo explica que as empresas 
encontrarão na outernet uma das melhores saídas para ir até o consumidor e chamar 
sua atenção, conquistas que, segundo ele, estão cada vez mais difíceis. 
 
"Outernet é levar um equipamento e um sistema de Internet ao seu público-alvo em 
locais onde, até então, ele não tinha essa ferramenta disponível. Assim, será possível 
interagir, aumentando as chances de transações online em locais improváveis", diz. A 
Sirius trabalha em parceria com empresas que fornecem a infra-estrutura tecnológica 
das redes. 
 
Sistemas interativos atendem passageiros 
 
Um dos clientes da Sirius, a Varig é a primeira companhia aérea do País a seguir o 
caminho da outernet. Apesar de ainda não ter o sistema propriamente dito, a empresa 
já disponibiliza nas poltronas de seus aviões - como o Boeing 777 - um computador 
através do qual o passageiro pode escolher o filme que deseja assistir e controlar a 
exibição com comandos de vídeo. Além disso, tem a possibilidade de escolher canais 
de música de sua preferência. 
 
"A outernet da Varig ainda está em um primeiro estágio porque não permite navegar e 
interagir com canais de comércio eletrônico ou com o site da companhia. Mas o grande 
objetivo é estabelecer um meio de atendimento one-to-one (personalizado). Quando o 
cliente entrar com seus dados, o site informará seu destino, permitirá chamar um táxi 
ou oferecerá opções de compra através de parcerias. Aí sim o conceito de outernet 
estará implementado", observa Sérgio Carvalho. 
 
Carvalho diz que, no Brasil, o sistema ainda é embrionário e os casos são raros. De 
acordo com o executivo, algo parecido foi adotado somente pelas Lojas Americanas, 
que disponibiliza quiosques com acesso à Internet dentro de suas lojas, e pelo 
Magazine Luiza. No primeiro caso, com o auxílio de atendentes, o consumidor pode 
visualizar a grade de produtos do estoque e efetuar a compra através do site. 
 
Já o Magazine Luiza achou na solução uma excelente maneira de ir até o cliente sem 
montar espaços físicos. Em algumas cidades, a empresa fechou parcerias com lojas e 
shoppings e instalou computadores com acesso à Internet. Para fazer compras no 
espaço virtual, basta entrar no site da loja virtual. 
 



"No Brasil, ainda são raros os casos de outernet, mas existe um enorme potencial para 
que a plataforma seja adotada. Será a forma que as empresas encontrarão para levar 
seu produto até um cliente potencial", acrescenta Carvalho. 
 
Mercado limitado devido à tecnologia 
 
Outro exemplo de outernet está no Madison Square Garden. No ginásio, situado em 
Nova York, os espectadores dispostos a pagar um pouco mais podem usar os 
computadores acoplados às poltronas para ver o replay dos melhores lances de um 
jogo de basquete ou até comprar produtos de um determinado time. 
 
Para Oliver Cunningham, gerente sênior da consultoria Bearing Point, o conceito de 
outernet ainda é restrito no Brasil por uma questão de limitação tecnológica e pela 
barreira do custo alto. Mas, segundo o consultor, a tendência é que haja maior 
interatividade e abrangência da rede. 
 
"À medida que a tecnologia evoluir e a conexão ficar mais barata, as empresas, cada 
vez mais, levarão equipamentos conectados à Internet ao público-alvo. Elas não 
precisarão mais que seus clientes estejam conectados em casa e queiram entrar no 
site para vender seus produtos. No Brasil, ainda temos exemplos limitados perto do 
que poderá ser observado no futuro", diz. 
Cunningham explica que a outernet difere da Internet à medida que restringe o 
conteúdo ao consumidor. Ou seja, em um determinado espaço virtual, o internauta só 
encontrará informações que forem interessantes para a empresa que o criou e seus 
parceiros. 
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