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São Paulo, 27 de Junho de 2003 - Se tem boa visibilidade, com um trânsito intenso de pessoas, o 
espaço é válido para a propaganda. É o que já acontece com elevadores dos edifícios comerciais. 
Existem hoje empresas especializadas em cuidar desse tipo de divulgação, como a Proximídia, que 
este ano já instalou telas em cinco prédios de São Paulo. "Trata-se de uma solução customizada 
para os elevadores", diz o diretor da empresa, Rubens Macari.  
 
O empresário conta que essa estratégia é bastante utilizada nos Estados Unidos, Canadá e países 
da Ásia, onde existem edifícios com muitos andares -indicando que as pessoas permanecem mais 
tempo nos elevadores. Somente em São Paulo, afirma Macari, há 1,5 mil prédios com potencial 
para esse tipo de propaganda. "Nesses cinco prédios em que atuamos, passam 300 mil pessoas 
por mês."  
 
Entre as empresas que já adotaram essa solução para divulgar seus produtos e serviços estão 
Credicard, Itautec e Johnnie Walker. As imagens são projetadas numa tela de cristal líquido 
(assim como a de notebook), com proteção de vidro. Em geral, têm de 10 a 15 polegadas. Na 
tela, 55% do espaço é dedicado a notícias. Nos outros 10% vêm relógio e data e nos 35% 
restantes, a propaganda, em movimento. "O contrato é fechado com o condomínio, que tem uma 
comissão sobre as cotas vendidas." O preço cobrado varia de acordo com o perfil do prédio e a 
quantidade de pessoas que circulam nos elevadores.  
 
Macari diz que uma das vantagens desse sistema é que o elevador não oferece concorrência 
visual. "O recall pode chegar a 45%." A Proximídia quer agora começar a trabalhar em Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. "Nossa meta é estar em 20 prédios até o fim de 2003."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 jun. 2003. 


