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A publicidade como conhecemos e como se popularizou no 
mercado, tem passado por constantes mudanças e inovações. 
Com o auxílio da tecnologia, as mídias, tanto online quanto 
offline, têm se transformado e se conectado de forma cada vez 
mais inteligente com o público-alvo.

No entanto, muitas dúvidas ainda circulam sobre os tipos de 
mídia, as principais diferenças e como utilizá-las. Por isso, 
nesse manual você encontra um guia completo sobre mídias 
offline, para que você saiba o melhor jeito de adotá-las em suas 
estratégias:



Principais tipos de mídias offline

As mídias offline podem ser divididas em dois 
grandes grupos: mídias de massa e mídias Out Of 
Home. Para uma campanha efetiva, é importante 
que sejam escolhidas mídias desses dois tipos, 
de forma que elas possam se complementar 
e atingir o público da maneira mais eficiente 
possível.



Mídias



Televisão

A televisão sempre foi e continua sendo 
o maior veículo de mídia no Brasil. Isso 
porque ela tem um grande alcance, status 
e influência em quase toda a população em 
território nacional. É, portanto, um grande 
terreno para a publicidade que quer atingir 
a maior parte do público, principalmente no 
segmento varejista.



Rádio

O rádio ainda tem força no Brasil por atingir uma parcela da 
população que não tem acesso a outros tipos de dispositivos. 
Muitas vezes, ele serve como um complemento para outras 
mídias.



Jornal

Embora esteja perdendo espaço 
para as versões digitais, o jornal 
impresso ainda tem bastante 
assinantes e grande credibilidade 
perante a uma parcela muito grande 
da população.



Revista

Assim como o jornal, a revista ainda conta com credibilidade, mas 
com um ponto de vantagem que é a segmentação de assuntos 
e público. Isso faz com que essa mídia seja ainda mais efetiva, 
principalmente quando falamos de publicidade.



OOH



OOH

As mídias chamadas “Out Of Home” são aquelas que atingem o 
público ao “ar livre”, seja nas ruas, no metrô, lojas, shoppings e 
diversos outros lugares. São versáteis, impactantes e oportunas 
para criar uma presença de marca no dia a dia do público.



Outdoor

Velho conhecido da publicidade, o outdoor consegue atingir 
um público que está em constante movimento e, mesmo assim, 
causar impacto e chamar a

atenção. Se pegarmos como exemplo os outdoors digitais na 
Times Square, podemos ver a força dessa mídia. Ela simplesmente 
impacta o território a ponto de se tornar inesquecível.



Busdoor

Assim como o outdoor, o busdoor tem um grande alcance nas 
ruas, mas com a vantagem de estar em constante movimento 
juntamente com os veículos de transporte público.



Quais as vantagens em escolher mídias offline?

Sim, as mídias digitais têm ganhado cada vez mais atenção da 
publicidade e verba de campanhas. No entanto, utilizar as mídias 
offline ainda apresenta grandes vantagens para a campanha de 
marketing. Entre algumas delas, podemos destacar:
 - Baixo custo de CPM (Custo por Mil Impactos);
 - Grande impacto e inserção para as massas;
 - Status e credibilidade;
 - Segmentação por interesse de assunto;
 - Posicionamento como grande marca;
 - Contato direto com o consumidor, sem intermediários.



Afinal, quais as melhores estratégias para utilizar 
mídias digitais?

Assim como o marketing em geral, as estratégias publicitárias 
que envolvem mídias offline precisam contar com a parceria de 
uma agência especializada e de qualidade, que poderá te dar 
o apoio no desenvolvimento, estratégia e execução de todas as 
campanhas.

Para isso, conte com a Spaço: mais de 30 anos de experiência no 
mercado offline e ampla inovação no digital, além de ser a única 
especializada em varejo! Conheça mais nossa agência e como ela 
pode ajudar seu varejo! Fale conosco!


