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sinalização digital
vem se mostrando uma poderosa
ferramenta de comunicação no
ponto-de-venda. Ela tem capaci-
dade de levar informação de qua-
lidade ao consumidor, com um
impacto raras vezes visto em
qualquer outra mídia. Nesse sis-
tema, monitores de LCD e plas-
ma são acoplados a players (equi-
pamentos) de estado sólido ou
conectados em rede e alimenta-
dos remotamente.

Supermercados, farmácias e
lojas de conveniência podem ter
displays de vitrine, de balcão e
de chão com imagens em movi-
mento para chamar a atenção dos
consumidores na hora de decidir
a compra.

Aeroportos, escolas, hotéis e
hospitais, por sua vez, podem vei-
cular informações úteis e relevan-
tes aos clientes, como a progra-
mação de atividades do dia, horá-
rios de atividades de lazer e locais
onde estão ocorrendo seminários.
São inúmeras as aplicações que
transformam essa ferramenta em
uma interessante alternativa den-
tro do enorme universo existente,
seja no varejo, seja nos diversos
espaços que freqüentamos.

Mais do que isso, a tecnologia
agrega qualidades até então des-
percebidas, como a orientação
para a equipe de vendas das pró-
prias lojas, onde os promotores,
em constante observação do con-
teúdo em movimento, acabam as-
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similando a informação. Da mes-
ma forma, a qualidade do que se
veicula é muito boa, responden-
do a um antigo anseio dos anun-
ciantes e agências: informação
precisa, direta e objetiva.

Com o desenvolvimento das
novas tecnologias do século 21,
e com as reduções de custo que
podemos observar diariamente, a
sinalização digital torna-se, a
cada dia, mais viável economi-
camente. Afinal, quem pode ne-
gar o interesse em ter um encarte
digital em uma tela plana, com
movimento, imagens e informa-
ções na entrada de seu estabele-
cimento, com o menu do dia sen-
do veiculado para os clientes, se
isso for acessível?

Se o varejo de grande circula-
ção se preparar adequadamente,
o desenvolvimento de mídias
qualificadas se tornará cada vez
mais importante, pois a partir da
mensuração do retorno por cate-
goria (ROÍ ou retorno sobre in-
vestimento) e CPM, este passará
a ser definitivamente reconheci-
do como mídia, talvez com qua-
lidade muito superior à de seus
pares da comunicação.

Devemos lembrar, entretanto,
que a sinalização digital não é
apenas uma nova mídia de pon-
to-de-venda, mas uma potente
ferramenta de comunicação, com
aplicações tão amplas que um
artigo seria incapaz de resumir.
Dessa forma, abre-se um espaço
para todos os elos da cadeia de
comunicação em busca de uma
alternativa, que será amplamen-
te empregada por anunciantes,
agências, fornecedores, prestado-
res de serviços, varejistas e pro-
fissionais de mídia. No Brasil,
estamos realizando pesquisas so-
bre ponto-de-venda, reuniões com
fornecedores, entre outras ações
para entender essa ferramenta.

*Ronald Peach Jr. é sócio-diretor
da Droid Tecnologia Promocional,
membro do Conselho e
coordenador do Grupo
de Sinalização Digital do
POPAI Brasil
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