
GESTÃO tecnologia

NO AR, A SINAL
Telas de plasma
ou LCD no
ponto-de-venda
apresentam
informação,
publicidade e
entretenimento e
ocupam o espaço
de mídias tradicionais

POR MÍRIAM NOVAES

A
restrição à propaganda ex-
terna que passou a vigorar
este ano na capital paulista,
a chamada Lei Cidade Lim-

pa, que pode ser adotada em outros
municípios com o objetivo de reduzir a
poluição visual, é um fator a mais para a
consolidação do uso da Digital Signage
(sinalização digital) no varejo. Nos Esta-
dos Unidos e na Europa, já está presente
em milhares de lojas. E, no Brasil, várias
empresas investem nessa tecnologia, que
torna possível fazer a comunicação de
marcas, serviços e ofertas no PDV no
momento em que o consumidor está
frente a frente com os produtos.

Por meio de telas de plasma ou LCD,
a Digital Signage, ou DS, é um inova-
dor meio de comunicação com o con-
sumidor porque está presente quando
ele precisa de informação, quando está
propenso a recebê-la. Isso é muito re-
levante ao considerar que mais de 80%
das decisões de compra acontecem no

Oito telas espalhadas na área de vendas do Gimenes

PDV, como indicam pesquisas ampla-
mente divulgadas no varejo.

O presidente do Popai Brasil, Chan
Wook Min, está convicto de que a DS
muda o ambiente de compra à medida
que transforma a obrigação de fazer su-
permercado numa atividade prazerosa.
"O supermercadista tem de pensar cada
vez mais nisso, até porque o tempo de
permanência das pessoas num hiper-
mercado vem caindo nos últimos anos",
ressalta, referindo-se a uma pesquisa feita
pelo Popai Brasil em nível nacional, em
super e hipermercados, para medir essa

tendência. O resultado foi que em 2004
os consumidores gastavam em média uma
hora para fazer as compras, uma redução
de meia hora em relação a 1998.

Diversas empresas varejistas já apos-
tam nesse recurso tecnológico para man-
ter os clientes nas lojas e motivar a com-
pra. As telas digitais podem ser vistas
em lojas de conveniência, de material de
construção, de calçados e em farmácias
e supermercados. A forma de implan-
tação da DS varia, mas, segundo Wook
Min, há três mais comuns. Uma em que
o lojista compra ou aluga o equipamento
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necessário de uma empresa e contrata
outra para fornecer conteúdo. Outra
em que o fornecedor quer divulgar seu
produto, investe no equipamento e dá
espaço na grade de programação para
o supermercado. E uma terceira em que
a empresa instala o sistema e o lojista
vende o espaço.

Nessa última opção se encaixa o su-
permercado Gimenes, rede de 27 lojas
no interior paulista, que colocou no ar
em 28 de março o piloto do Projeto TV
Gimenes. A loja escolhida foi a localiza-
da no Shopping Santa Úrsula, no Centro

de Ribeirão Preto (SP), onde há grande
afluxo de pessoas, que fazem compras de
cinco a seis vezes por semana. O Gimenes
cedeu o espaço para uma empresa que
instalou as telas e fornece conteúdo. Em
troca, a rede receberá uma verba e terá
cerca de 20% do horário para inserir seu
conteúdo, incluindo uma parte reservada
ao treinamento de seus funcionários.

O diretor do Gimenes, José Sarrassini,
explica que ainda está em negociação com
a empresa, há vários pontos do contrato
a serem definidos e está no ar programa-
ção de TV a cabo, com notícias, esportes

e publicidade. Das 14 telas instaladas na
loja piloto, oito estão na área de vendas e
seis nos check-outs. Sarrassini cita como
uma importante vantagem da DS para
o varejista a facilidade de atualizar, por
meio de uma central remota, várias vezes
as mensagens no decorrer do dia e poder
direcionar as promoções para públicos
diferentes, de acordo com as diferentes
lojas. Duas telas estão no FLV, seção com
boas vendas na loja piloto, e ele acredita
que um anúncio de aveia com banana no
local, por exemplo, incremente a venda
do produto. Mas a fase do projeto ainda
é de colher impressões do consumidor e
analisar o retorno.

Ele observa que, para ter sucesso, a
tecnologia deve ser aplicada de forma a
trazer benefícios a todos os envolvidos:
para o fornecedor, chamando a atenção
do cliente para seu produto no momento
da compra, e para o consumidor, que terá
entretenimento e ficará a par de lança-
mentos da indústria e de serviços e pro-
moções que a loja oferece.

Sarrassini, que é vice-presidente de
gestão e tecnologia da APAS, acredita
que a restrição ao uso de mídia estática,
como ocorreu em São Paulo, deve chegar
ao interior e a economia gerada em rela-
ção aos gastos com publicidade fora das
lojas será empregada em mídias internas
inovadoras e com maior impacto para
atingir o consumidor.

O custo, claro, é uma preocupação
para quem pretende investir em DS. A
boa notícia é que há cinco anos, como
frisa Wook Min, seu preço era proibi-
tivo. Somente lojas muito sofisticadas
tinham cacife para investir no sistema.
"Hoje, já é possível instalá-lo em super-
mercados, o que não quer dizer que o
custo não seja alto, pois é uma solução
profissional, não caseira, com custo e
retorno profissionais", alerta.
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Na seção de FLV, anúncios na tela para aumentar as vendas

O diretor-geral da Droid Tecnologia
Promocional e diretor de operações do
subcomitê de DS do Popai Brasil, Ronald
Peach Júnior, concorda com Wook Min e
vê a possibilidade de pequenos e médios
terem acesso a esse recurso. "Com tecno-
logia cada vez mais acessível, o desenho
do 'coelho vesgo' da Páscoa sai e entra o
template (layout, visual) do Windows. A
DS substitui o papel e o canetão", brinca.

O custo de uma peça pronta para "rodar"
no ponto-de-venda fica em torno de R$ 2,8
mil, segundo Peach. Mas o lojista pode tam-
bém alugar o equipamento a uma média de
R$ 250 por mês em um contrato de um ano.
Já o preço do conteúdo, ou software, varia
entre R$ 2,5 mil e R$ 4 mil.

Um investimento que vale a pena dian-
te das numerosas opções de conteúdo que
podem chegar aos consumidores, como,
por exemplo, tablóide eletrônico, vídeos
institucionais e publicidade dos fornece-
dores. E tudo apresentado em atrativas te-
las digitais no meio de uma ilha ou pontas
de gôndola, com um suporte adequado.

Várias lojas do Carrefour na capital
paulista, como as de Pinheiros, Butantã,
Imigrantes e Raposo Tavares, entre outras,
já contam com as telas digitais próximas às
gôndolas e aos caixas rápidos. O sistema
foi desenvolvido pela Droid, que apresenta

solução completa ao varejista, mas Peach
ressalta que há diversas opções de trabalho
no mercado. Somente o Subcomitê de DS
do Popai já conta com 18 empresas espe-
cializadas nessa nova mídia.

Se o Brasil ainda está longe de alcançar
o número de telas instaladas no Wal-Mart,
por exemplo, que ultrapassou 100 mil uni-
dades em mais de 2.800 lojas nos EUA,
para Wook Min o País está alinhado com
o mundo quando se trata de inteligência.
"Aqui já sabemos como utilizar melhor a
DS com relação ao software", analisa.

Ele observa que esse recurso exige um
sistema de conectividade, o equipamento
ou hardware, e de conteúdo, o software. O
funcionamento é simples: a loja tem uma
promoção para divulgar, aciona a agência
especializada contratada para gerar conte-
údo e manda imagens e dados por e-mail.
A mensagem é montada e enviada para a
equipe da conectividade, que a distribui
nos pontos desejados para atender a ne-
cessidades específicas. Ou seja, se houver
20 telas com terminais em 20 lugares di-
ferentes da loja, pode-se selecionar para
quais delas a mensagem se destina.

Além desse aspecto da especificidade
da mensagem, outra vantagem que se
destaca é o dinamismo que a DS possibi-
lita, pois uma mensagem de promoção é
inserida via tecnologia sem fio a qualquer
hora para o setor escolhido, o que é im-
possível se houver apenas uma TV e um
DVD, por exemplo.

Wook Min lembra que no exterior ain-
da se busca a melhor forma de medir o
impacto da comunicação através da DS. O
assunto também está sendo tratado pelo
Popai e pela APAS, no subcomitê criado no
segundo semestre de 2006 para pesquisar o
incremento de vendas em conseqüência de
sua aplicação. "O futuro da DS depende do
talento de todos os envolvidos para explo-
rar esse recurso, que deve, principalmente,
evoluir com o consumidor e ter conteúdo
de qualidade", garante.

FONTES DESTA MATÉRIA

Droid Tecnologia Promocional: (11) 6013-4444
Popai Brasil: (11)3016-9777
Supermercados Gimenes: (16) 2105-0000

revi§ta@supervare jo.com.br
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