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Em fi lmes com apelo emocional, Vivo propõe refl exão sobre o excesso 
de tempo conectado e convida a viver o momento presente

OOH PELO MUNDO

Voos mais altos para a mídia
aeroportuária no Brasil

Isabel Borba, Head Comercial 
de Aeroportos da JCDecaux Brasil

Ação da Chanel marcou a primeira iniciat iva de beacon no aeroporto de Paris

Para a JCDecaux, a mídia aeropor-
tuária é, no cenário mundial, tão re-

levante quanto o mobiliário urbano em 
awareness e em participação de re-
ceita. Sua atuação na área é grandio-
sa: são 211 aeroportos, em 40 países, 
contemplando cidades como Londres, 
Los Angeles, Dubai e Paris. Por aqui, a 
empresa, que é responsável pela mídia 
em Guarulhos, Brasília e Natal, quer mu-
dar o patamar da comunicação nesses 
ambientes e se movimenta fortemente 
para torná-la cada vez mais importan-
te para os anunciantes. Para isso, aca-
ba de apresentar uma pesquisa inédita 
no Brasil que desvendou o potencial, as 
características e oportunidades geradas 
pelos usuários do GRU Airport, em São 
Paulo. Também adotou recentemente um 
sistema de métricas para esse tipo de 
mídia e prevê o lançamento de progra-
mática no segundo semestre.

“Por estar em um ambiente fechado 
– com alta concentração de um público 
A/B, que é influenciador em sua maioria 
e está na melhor fase da vida socioeco-
nômica –, a mídia aeroportuária contribui 
muito para consolidar marcas, além de 
ser uma oportunidade para comunicar 
produtos ou serviços, já que se localiza 
em um espaço em que as pessoas es-
tão abertas às compras”, afirma a Head 
Comercial de Aeroportos da JCDecaux 
no Brasil, Isabel Borba, ao acrescentar 
que o universo dos aeroportos transfere 
aos anunciantes o seu clima de moder-
nidade, tecnologia e prestígio. 

Os três aeroportos em que a empre-
sa atua no Brasil somam 62,2 milhões 
de passageiros ao ano, sendo o GRU 
Airport o maior da América do Sul, com 
42 milhões. Brasília registra 17,8 milhões 
de usuários anuais, e Natal, 2,4 milhões. 
A pesquisa realizada com 1.599 usuá-
rios de GRU Airport, apresentada nes-
te mês, apontou que os viajantes que 
passam por lá são mais escolarizados, 
conectados e informados que a média 
dos brasileiros. Dentre os dados levanta-
dos pelo estudo, estão, por exemplo, os 
que mostram que 78% dos entrevistados 
possuem ensino superior ou mais; que 
a renda deles é 2,4 vezes maior que os 
brasileiros em geral, e que 95% possuem 
smartphone. A pesquisa aponta ainda o 
interesse em conhecer novas marcas, vi-
sitar lojas e acompanhar anúncios: 70% 
dos usuários disseram que as lojas e a 

publicidade ajudam a passar o tempo 
de espera no aeroporto; enquanto 62% 
afirmaram que aquele ambiente é um 
bom lugar para conhecer novas mar-
cas e produtos. 

Segundo Isabel Borba, a realização 
desse raio X do viajante aliado às outras 
iniciativas da empresa são um grande 
passo para mudar de patamar o ne-
gócio de mídia aeroportuária no Brasil. 
“Nosso objetivo é contribuir para de-
senvolver e aprimorar o mercado co-
mo um todo, compartilhando mais 
pesquisas, métricas e tudo que pos-
sa profissionalizar o meio. Dessa for-
ma, capacitando e fornecendo fer-
ramentas para clientes e agências, 
acreditamos que a consequência se-
rá o crescimento e uma valorização 
contínua do segmento”, diz.  

A mídia em aeroportos contempla os 
ativos estáticos – muito usados na Euro-
pa por marcas de luxo e pelos setores 
financeiro, automotivo, de telecomunica-
ção, entre outros –, redes digitais e diver-
sos tipos de ativações. No ano passado, 
uma ação da Chanel marcou a primeira 
iniciativa envolvendo a tecnologia bea-
con, que permite o envio de informações 
para os smartphones em tempo real, no 
Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. 
Em solo nacional, a JCDecaux inovou 
em Guarulhos ao fazer, por exemplo, 
a maior árvore de Natal já montada em 
um aeroporto brasileiro. A interatividade 
ficou por conta de 288 telas de LED ins-
taladas nela, que permitiram que a au-
diência escolhesse o tema a ser apre-
sentado. “Temos um grande potencial de 
expansão neste segmento. E vem mais 
novidade por aí: no segundo semestre 
lançaremos a mídia programática em 
aeroportos, o que dará ainda mais força 
a esse mercado”, f inaliza Isabel Borba.

motivo é o surgimento de mais aplicati-
vos e ferramentas que controlam o tem-
po de uso das redes sociais e do celular 
de forma geral, que vão desde bloquea-
dores de apps até controladores de sono, 
de postura e da quantidade de água in-
gerida por dia.

Para Eduardo Guedes, fundador do 
Instituto Delete, núcleo voltado a orien-
tar e informar a sociedade sobre o uso 
consciente das tecnologias, o diagnós-
tico da dependência digital ainda é re-
cente, começou a ser medido pela psi-
cologia há cerca de três anos. “Cerca de 
30% dos usuários da internet apresentam 
uso abusivo”, informa. Guedes classifica 
três tipos de usuários da internet: aque-
les que não deixam o tempo conectado 
interferir na vida real; os abusivos, que 
deixam o tempo conectado atrapalhar 
suas vidas; e o dependente, que já per-
deu totalmente o controle.

Melhor amigo
Um estudo publicado pela Ipsos e fei-

to em parceria com a Dra. Nancy Etcoff, 
divulgado pela Motorola em 2018, cons-
tatou que 49% dos usuários brasileiros 
da geração Z consideram o smartphone 
seu melhor amigo. De todos os entrevis-
tados em quatro países (Brasil, França, 
Estados Unidos e Índia), 33% priorizam 
o smart phone em vez de passar mais 
tempo com amigos, famílias ou pesso-
as importantes. No Brasil, esse núme-
ro sobe para 36%. Ainda assim, 61% dos 
entrevistados querem aproveitar o apa-
relho ao máximo enquanto o utilizam 
e, ao mesmo tempo, querem o melhor 
da vida quando não estão com ele. Pa-
ra 60%, é importante ter uma vida se-
parada do celular.

A princípio contraditória, a entrada 
de marcas ligadas à tecnologia no diálo-

go da desconexão é condizente, concor-
dam os especialistas. Guedes cita mar-
cas de bebidas que devem alertar sobre 
o consumo consciente e empresas como 
a Petrobras, que patrocina instituições 
com programas de preservação da vida 
marítima, como o Projeto Tamar. “Você 
só consegue inovar de verdade se está 
resolvendo o problema das pessoas. Há 
pessoas que adoecem por causa do uso 
intenso da tecnologia e das redes sociais, 
têm distúrbios de imagem, dependência. 
Essa questão é evidente”, afirma Rebeca 
de Moraes. Ela diz que as empresas de-
vem oferecer alternativas às pessoas pa-
ra se sentirem mais seguras no controle 
de suas atividades. 

“Parece um paradigma um player da 
indústria que gera demanda por tecnolo-
gia falando sobre a desconexão, mas não 
estamos alertando o público para não 
comprar os aparelhos nem serviços”, diz 
Juliana Mott, head de marketing da Mo-
torola. O objetivo é levantar a questão a 
partir de estudos científicos e gerar con-
teúdo para discussões sobre o tema. “O 
Desconectados teve essa função, levamos 
os participantes ao limite para não ficar 
um conteúdo vazio”, acrescenta.

De acordo com Marina Daineze, dire-
tora de imagem e comunicação da Vivo, 
uma marca contemporânea acompanha 
e participa das conversas e discussões 
culturalmente relevantes na sociedade. 
“O tema da hiperconexão já tem sido 
discutido há um tempo, porém não de 
forma tão ampla. Percebemos que exis-
te hoje um movimento de muito mais 
atenção sobre os efeitos deste compor-
tamento. Acreditamos que o #temhora-
paratudo foi lançado em um momento 
em que as pessoas estão abertas para 
esta reflexão”, pondera. Para embasar a 
campanha, anunciante e agência con-
sultaram especialistas e fizeram leituras 
de artigos e pesquisas sobre o assunto 
para criar a comunicação. Vitor Amos, 
diretor de planejamento da Africa, re-
lata que a descoberta foi que os celula-
res em si não eram o problema, mas as 
maneiras como as pessoas se relaciona-
vam com seus aparelhos. “A revolução 
digital ainda é algo novo na sociedade. 
Até pouco tempo, estávamos exploran-
do todo o potencial da conexão. Agora, 
estamos descobrindo como lidar com 
o assunto de um jeito mais pertinente”, 
avalia. “Na campanha, a Vivo reafirma 
algo que sempre acreditou: a conexão 
deve aproximar as pessoas, não afastá-
-las. Cada conexão, seja ela tecnológica 
ou não, tem a sua hora e deve ser vivida 
por inteiro”, acrescenta Marina.
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