
Em terra de
mídia online,
a inovação
é offline.



Inovação é criar algo novo. É uma ideia, um 
método ou um novo processo que modifica o 
estado atual. É uma invenção que chega até 
as pessoas para mudar os padrões.

Quando falamos em inovação de marketing, 
logo nos vem à cabeça aplicativos ou robôs 
com inteligência artificial ou então algo 
relacionada ao ambiente digital.

No entanto, o que muitas pessoas não sabem 
– ou não percebem – é que a inovação é 
offline, principalmente no varejo!

A tecnologia faz parte sim da inovação, mas 
ela tem modificado também as ações na 
chamada mídia tradicional, trazendo uma 
nova forma de fazer, comunicar e conectar-se 
com o público.

Conheça a seguir algumas inovações e 
novidades na publicidade offline e inspire-
se para criar suas próprias campanhas de 
publicidade e propaganda:



O conteúdo Out Of Home não é nenhuma 
novidade na mídia tradicional. No 
entanto, a forma como vem sendo 
utilizado e as tecnologias que vem 
agregando tem possibilitado novas 
abordagens para essa mídia.

A mídia OOH é aquela “fora de casa”, 
que fica no ambiente real e na rotina do 
público. Ou seja, banners, totens, painéis, 
entre outros, que são alocados em locais 
estratégicos de grande circulação no dia 
a dia, como ruas, metrôs, shoppings, etc.

O grande diferencial de inovação que 
vem acontecendo na mídia Out Of 
Home é a possibilidade cada vez maior 
de segmentação. Fato é que o público 
se acostumou com o ambiente digital, 
no qual é possível fechar e bloquear 
propagandas. No mundo real ele não 
tem essa possibilidade, mas isso o torna 
menos suscetível e aberto a publicidade.

Out Of Home



No entanto, com as novas tecnologias 
de coleta de dados dos usuários, 
essas mídias podem ser alocadas 
estrategicamente para um público 
específico e que tem interesse em 
certo produto. É possível determinar 
que rota esse consumidor faz durante 
o dia e expô-lo à marca em algumas 
oportunidades.

Por isso, aquela máxima de que o 
digital “ganha” do offline por conta das 
possibilidades de segmentação tem 
sido cada vez menos uma verdade. 
As tecnologias têm possibilitado que 
diversos tipos de mídia agreguem dados e 
informações valiosas sobre o consumidor.

Out Of Home



O conteúdo interativo no mundo offline 
é uma tendência que tem feito bastante 
sucesso nos últimos tempos. Essa 
inovação diz respeito principalmente a 
oferta de produtos que permitam uma 
interação com o usuário, seja por meio de 
totens, estações, máquinas, entre outros.

Por isso, as marcas têm cada vez mais 
investido nesse tipo de inovação, 
associando-a a conteúdos interessantes, 
que muitas vezes falam menos da marca 
e são mais ricos para o público.

Essa inovação, então, torna o público 
mais ativo ao estimulá-lo a interagir 
de maneira dinâmica, realizando uma 
ação, respondendo uma pergunta ou 
até interagindo com outras pessoas. 
Entre essas ações, podemos incluir 
jogos, brincadeiras, pesquisas, vídeos, 
enigmas ou simplesmente ações a serem 
executadas em um determinado local 
real.

Conteúdo interativo



Conteúdo interativo



A tendência de personalização vem em 
uma crescente há muito tempo. Quem 
não se lembra da febre por latinhas da 
Coca-Cola com seu nome?

O público anseia cada vez mais por 
produtos personalizados, feitos para 
ele e que atendam às necessidades de 
forma específica. Com cada vez mais 
informação e opções à disposição, essa 
personalização aproxima o cliente da 
marca e faz ele se sentir especial.

Por isso, diversas marcas têm investido 
em ações que diferenciem produtos e 
os tornem “a cara” do consumidor. Essa 
estratégia pode ser usada em produtos, 
serviços, na comunicação e até mesmo na 
abordagem presencial com o consumidor.

Personalização



Seguindo a mesma linha dos demais, as 
inovações nos pontos de venda têm sido 
constantes. O varejo está se reinventando 
e buscando, acima de tudo, praticidade 
para os consumidores. Utilizando a 
tecnologia a favor, os pontos de venda 
têm se tornado mais interativos e abertos 
à “experimentação”.

Isso porque, embora o e-commerce 
cresça exponencialmente, o público 
ainda anseia pela experiência real, o 
toque e a sensação ao testar um produto. 
Por isso, os pontos de venda fornecem 
essa experiência e interligam isso com o

mundo virtual. O cliente pode, por 
exemplo, receber sugestões de produtos 
que ele visitou na internet, ou ainda 
permitir que ele faça um carrinho online 
a partir dos produtos que está vendo no 
local e peça para entrega-los em casa.

Uma reinvenção
do PDV



Como falei anteriormente, já não faz 
sentido dizer que a publicidade offline 
não permite segmentação. Cada vez mais 
os canais de televisão têm oferecido 
espaços para mídias de forma específica 
para cada audiência, de acordo com 
programas, assunto e pautas. Portanto, 
é possível fazer publicidade para 
determinado nicho de mercado e não 
somente falar com a massa em geral, 
como acontecia antigamente nesses 
veículos.

Essas mudanças também representam 
uma inovação na medida em que tentam 
agregar tecnologias e plataformas para 
personalizar e tornar os investimentos 
nessa mídia ainda melhores e mais 
eficientes.

Mudanças nos meios 
tradicionais



Como aplicar essas inovações?

Para aplicar essas inovações, você precisa 
ter ao seu lado uma agência de confiança, 

que pode elaborar um planejamento 
estratégia que integre diversas mídias e 

utilize diversas tecnologias para atingir o 
seu público-alvo.

Como aplicar essas e outras inovações 
offline no seu varejo? Descubra com a 
Spaço, a única especializada no ramo!


