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NovaVista lança sistema que permite veiculação eletrônica de publicidade em elevador  
 
Quem já ouviu falar em monitores instalados no alto da parede interna de elevadores de grandes 
empresas aqui no Brasil? Que trazem informações sobre o tempo, hora, trânsito, dólar e cotação 
da Bolsa, tudo em uma tela de cristal líquido, colorida e com som? Ninguém? Pois a partir dos 
próximos meses não será mais assim. Foi num momento de espera, dentro de um elevador, que o 
executivo brasileiro Eduardo Alvarenga notou um desses monitores nos Estados Unidos. Exatos 12 
meses depois, era instalado aqui no País o primeiro monitor em elevadores, no Centro 
Empresarial Nações Unidas, em São Paulo. Batizado de Lift Media, o produto fez a empresa, que 
surgiu para comercializá-lo e responde pelo nome de NovaVista. Pertencente aos sócios Felipe 
Lauand, Eduardo Izzo, Ulisses Bebiano e Ricardo Santiago, além de Eduardo Alvarenga, ela já 
instalou o produto nos 36 elevadores do Centro Empresarial, sendo que os aparelhos estão em 
fase de teste desde janeiro deste ano.  
 
O sistema de mídia eletrônica é utilizado preferencialmente em elevadores de edifícios 
corporativos e institucionais como hotéis, hospitais, aeroportos, shopping centers e universidades. 
A novidade permite veicular publicidade e informação em monitores de cristal líquido. Clientes 
como Shopping Iguatemi, American Airlines, Harley-Davidson, Sucos Izzy, Toyota e Lita Mortari já 
divulgam suas marcas nas telas suspensas. A idéia se aproveita do que a empresa chama de 
efeito clausura, aquele desconforto gerado nos passageiros de um elevador cheio, que não se 
conhecem e se encontram no pequeno habitáculo por alguns instantes.  
 
A NovaVista viabilizou todo o projeto com tecnologia nacional e investimento inicial de R$ 1,5 
milhão na estruturação da empresa. A idéia original é da norte-americana Captivate que, segundo 
o diretor de marketing da NovaVista, Eduardo Covett, muito provavelmente desconhece a 
existência do Lift Media no Brasil. "Aproveitamos a idéia e decidimos criar nosso próprio modelo 
no Brasil, sem ajuda ou interferência da empresa norte-americana", afirmou. O diferencial do 
espaço de mídia é o layout da tela, que permite a exibição de filmes publicitários, notícias, 
indicadores econômicos, previsão do tempo, data e hora, tudo simultaneamente. Os espaços para 
veiculação são comercializados em planos semanais com diferentes opções de formato e 
quantidade de inserções diárias. A instalação não tem custo para o empreendimento, pois é 
repassada para os anunciantes. Todas as informações que surgem na tela, em tempo real, são 
providas pelo portal Terra.  
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