
HÁ TRÊS MESES,
ALGUMAS LOJAS
DO FRAN'S CAFÉ
SUBSTITUÍRAM OS
CARTAZES QUE FAZIAM
PROPAGANDA DOS
PRODUTOS POR TELAS DE
PLASMA COM CONTEÚDO
PRÓPRIO. A MUDANÇA É
MAIS DO QUE UMA
PERFUMARIA NOS
PONTOS-DE-VENDA
(PDV) - É O FUTURO DA
PUBLICIDADE INDOOR.

A solução, chamada de
: Digital Signage (DS), é

composta de um monitor

fino (geralmente de plasma),
um computador-cliente que
recebe e publica material
promocional e conteúdo, além
de conexão com uma central
na qual tudo é montado e
enviado remotamente como
se fosse uma grade de
programação de TV.

Supermercados, farmácias e
lojas de conveniência pelo
mundo afora estão adotando
um ou mais DS de forma
rápida. Eles podem ser displays
na vitrine, no balcão ou na

; parede; podem trazer
informação sobre viagem,

trânsito, notícias de moda e
estilo; podem ser usados para
se comunicar com clientes e
funcionários e mais uma
infinidade de coisas.

Dá para notar já aí que o
termo Digital Signage não
explica toda a evolução imposta.
As lojas estão virando suas
próprias mídias defronte ao
público mais importante que
elas possuem. Com isso, toda
uma nova evolução da
publicidade, do gerenciamento
de PDV e de produção de
conteúdo, está a caminbo. É um
novo horizonte com



oportunidades de negócio ainda
não calculadas corretamente.

A única empresa de pesquisa
que se aventurou a medir o
mercado é a indo-inglesa
RocSearch, em junho último.
Pela pesquisa, o Digital Signage
vai criar um mercado de
14,6 bilhões de dólares em 2011.
Outro instituto, o Forrester
Research, divulgou um paper
em 2005 apontando que o
negócio ia se tornar interessante
nos próximos anos. A análise foi
de um dos consultores que tinha
acabado de visitar a Digital
Retailing Expo, uma feira de
varejo em Chicago, e visto
dezenas de estandes dedicados à
solução. No ano passado, o
mesmo instituto publicou outro
documento alertando para o
crescimento do DS, mas sem
números de destaque.

A verdade é que a adoção
foi tão rápida que ninguém
imaginava que seria um bom
objeto de estudo. O projeto do
Fran's Café foi decidido há
menos de um ano. A idéia
surgiu no marketing e logo foi
aceita pela diretoria. O piloto
foi feito com algumas lojas de
São Paulo e logo a novidade se
espalhou. O caso também é
uma mostra do sucesso imediato
que faz o Digital Signage
crescer. "O segundo passo, em
setembro, ia ser com 20 lojas.
Agora serão 35 e já tenho
franquia reclamando porque não

foi escolhida", comenta o
gerente de marketing Francisco
Conte. Até o final de 2007 o DS
deve estar em todas as 105 lojas
da marca.

Uma parte desse sucesso
é explicada pela forma
segmentada que se pode
transmitir uma mensagem no
DS. Como é uma mídia digital,
editável e imediata, a formatação
dela pode se basear em cada
público-alvo de cada
ponto-de-venda. "Podemos ir

correria e excesso de
informações. "Ao longo do
dia o público é distinto.
Uma loja perto de escola tem
estudantes de manhã, mas de
tarde pode ter executivos",
explica Carvalho. Se for final de
semana, poderá haver conteúdo
de turismo, no meio da semana
notícias da Bolsa.

Nos estudos feitos pela
SD&W para projetos de Digital
Signage, o executivo descobriu
que há muitas diferenças que
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mais além e fazer conteúdos
específicos para cada horário
de uma loja", aponta Wlamir
Carvalho, diretor-sócio da
SD&W, empresa de modelagem
estatística e pesquisa de
potencialidade de mercados.

A nova mídia é ágil como
exigem os novos tempos de

devem ser levadas em conta na
hora de formatar o negócio. Há
PDVs que têm mais dispersão
do que outros. Então, uma
mensagem de 20 segundos pode
ser sintética se for um local de
grande giro de público ou mais
detalhada se o consumidor fica
30 minutos. E bom prestar
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atenção na customização.
Nada é regra nessa parte do
projeto e há várias formas de
se obter sucesso.

Cases se espalham
pelo mundo

Uma das aplicações de
DS que leva em conta a
fragmentação da audiência e a
possibilidade de customização
no PDV é da Ikea, rede de
varejo especializada em
móveis. Algumas dessas
lojas adotaram oito
monitores em cada uma
delas. Cada tela passa um
conteúdo diferente, que vai
de uma mensagem de boas
vindas a promoções e dicas de
estilo para cada público em
cada uma das seções.

Não é um exagero da Ikea,
a solução é plenamente

customizável e vai muito
além do conhecido uso em
elevadores e aeroportos
republicando notícias que
estão nos sites jornalísticos. A
mídia DS tem a forma que a
situação exige. A tela pode ser
vertical ou horizontal e o
conteúdo pode ser de
qualquer assunto. "A
sensação é que não há limite
para isso", diz Carvalho.

As aplicações que se
multiplicam no mundo
mostram realmente isso.
Dificilmente se consegue
notar algo perfeitamente
parecido com outro.

A rede de fast-food Salad
Spinners, de Chicago, trocou
os painéis de menu e preço por
Digital Signage. Além do
maior impacto visual com os
consumidores, a companhia

B2B

Disposição nova forma de
apresentar a marca e os produtos

defende que a mobilidade de
alterar a oferta e as promoções
está trazendo grandes retornos
para o caixa e para a marca.

Outro varejo desse tipo que
entrou no mundo dos DS é o
McDonald's de Singapura, Há
telas em 67 das 127 franquias
da cidade. Lá, uma novidade é
ainda mais reveladora da
revolução dessa mídia. Os
consumidores podem interagir
com o conteúdo apresentado
por meio de mensagens de
texto enviadas por celular
(SMS). Tudo aparece nas telas
e o ponto-de-venda vira uma
mistura de lan house com
parque de diversões. Isso tem
impacto direto no estilo de
vendas, fazendo as pessoas
permanecerem mais e
consumindo mais.

Um uso bem interessante é
o Gas Station TV. O DS fica
exposto em pequenas telas em
cima das bombas de gasolina
de alguns postos das cidades de
Nova York, Los Angeles e
Chicago. O conteúdo vem do
canal esportivo ESPN e da
rede ABC. Nos Estados
Unidos, existe uma solução
similar, a PumpTop TV. Ambas
trabalham nos postos de
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gasolina, que são self-service
naquele país. O consumidor
aproveita o tempo parado fora
do carro para encher o tanque e
assistir à programação oferecida.

Inovação x intromissão
Mas é justamente aí que está

um dos pontos mais críticos do
Digital Signage. Se o conteúdo,
seja informativo ou publicitário,
for abusivo ou estiver fora do
que o público gostaria de assistir,
o fracasso é iminente. O limite
entre a mídia inovadora e a
televisão de boteco passando
jogo da Seleção é muito tênue.
Por isso o aconselhável é que os
comerciantes interessados
escolham fornecedores que
saibam lidar com o DS e avaliar
a necessidade de conteúdo.

Por exemplo, nem todo
ponto-de-venda precisa se

carro e internet no escritório,
para que uma tela replicando o
que ele viu ?

"Não é porque uma
notícia é fria que ela fica
desinteressante", ensina o
diretor do Grupo DS, Nelson

preocupar em publicar notícias
quentes. Se o consumidor tem
acesso a outros meios
jornalísticos, como rádio no

Acar. O executivo defende a
mistura da novidade com as
teorias de gerenciamento de
categorias de produtos. Essa

técnica é utilizada pelo setor
varejista para melhorar a
rentabilidade ao organizar as
prateleiras do ponto-de-venda
de acordo com as marcas e itens
mais procurados e que têm
alguma relação na decisão de
compra."O comércio pode
destacar duas ou três marcas na
prateleira e colocar um
DS chamando para as outras
que não estão exatamente
ali", defende.

Para ele, essa estratégia
economiza estoques,
treinamento de funcionários,
alocação de mão-de-obra e ainda
aumenta o giro. "Empresas com
45 ou mais itens (SKUs) podem
ter um mínimo de 7% a mais
no ticket médio com um bom
Digital Signage", comenta.
O índice pode ainda aumentar
se houver estratégia e execução
bem alinhadas. "O Digital
Signage é um amplificador das
vendas se a mensagem for
adequada", enfatiza.
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 6, n. 80, p. 28-31, out. 2007.




