
Mídia digital invade supermercados e farmácias da Grande São
Paulo e transforma pontos-de-venda em canais de comunicação
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Assistir a comerciais de TV na
sala de estar da casa pare-
ce fazer parte do passado.
Ao menos, para um grupo de
empresas especializadas em
mídia indoor que têm ajudado
a mudar a cara do varejo nacio-
nal. A partir deste mês,
bebidas, itens de higie-
ne pessoal, amaciantes e
outros produtos presentes
nas gôndolas de grandes
redes varejistas passam a
dividir espaço com filmes
publicitários veiculados
em telas de LCD.
Importada dos Estados
Unidos, onde o Wal-Mart é
benchmark da categoria, a
mídia digital no ponto-de-
venda parece ter chegado
ao Brasil com força total.
Baseado no conceito de
que 81% das decisões de
compra ocorrem no ponto-
de-venda, em outubro de
2006 o Carrefour iniciou
um projeto piloto para via-
bilizar a implantação desse
novo canal de mídia no

interior de seus estabelecimen-
tos. Desenvolvida em parceria
com a agência Droid, a inicia-
tiva foi testada e aprovada por
grandes empresas, como Coca-
Cola e Colgate. "Colocamos
as telas de LCD em pontos
focais da loja e veiculamos um

conteúdo de vídeo dinâmico.
O resultado foi que esse novo
canal proporciona um impacto
direto no momento da deci-
são de marca, já que por não
ser estático é capaz de desviar
o olhar do consumidor para
o produto anunciado. É uma

mídia muito mais eficien-
te do que uma faixa de
gôndola ou um luminoso",
explica o presidente da
Droid, Ronald Peach.
Segundo ele, o consumi-
dor leva de três a cinco
segundos para escolher
uma marca no ponto-de-
venda, por isso esse tipo
de publicidade precisa ter
uma linguagem diferente
do comercial de TV. "O
formato deve ter no máxi-
mo 15 segundos para que
o telespectador não perca
a mensagem."
Ao todo, 11 categorias
foram testadas pelo projeto
piloto e, de acordo com as
estimativas, em pelo menos
duas delas as vendas dos
produtos anunciados che-



garam a ter um incremento
acima de 100% se comparado
ao mesmo período do ano ante-
rior. "Mas para fazer a medição
exata, não podemos ter datas
comemorativas nem fatores que
alterem o resultado final. Por
isso, o Popai irá iniciar um estu-
do científico que irá medir o
fluxo de consumidores nos cor-
redores e determinar uma taxa
de conversão para a venda dos
produtos anunciados na mídia
digital, como o GRP da TV",
observa Peach. O levantamento
começa em 45 dias e deverá ser
divulgado até o meio do ano.

NOVA MÍDIA
Hoje, 130 monitores de LCD
estão presentes em 10 lojas
da rede. Mas de acordo com
o gerente de promoção do
Carrefour, Fábio Cecon, até o
final do ano, todas as 74 iojas
do grupo em São Paulo terão
essa sinalização digital. "A par-
tir do momento em que tiver-
mos a totalidade dos monitores
LCD instalados em São Paulo, o
meio passará a ser a principal
mídia da empresa, que trabalha
com um portfólio de 30 mídias
dentro das lojas, desde unifor-
me do funcionário até placa de
estacionamento e adesivo de
esteiras."
Cecon informa que durante o
projeto piloto o produto menos
comercializado teve um incre-
mento de 33% nas vendas. "O
item com melhor desempenho
registrou um crescimento de
160%." Entre as categorias testa-
das estão eletroeletrônicos, celu-
lares, refrigerantes, cafés, cereais,
biscoitos, sorvetes, perfumaria,
higiene pessoal e área do caixa.
Dados da rede apontam que
o consumidor permanece em



média cerca de 45 minutos dentro do supermercado

e mais sete minutos no caixa. Dessa forma, todas as

categorias testadas fazem parte do mix de compra

dos clientes e estão posicionadas em áreas "quentes",

de grande circulação de clientes. Segundo o gerente

de promoção do Carrefour, além dos fornecedores

da rede, essa nova mídia tende a atrair anunciantes

variados, como montadoras de veículos, empreendi-

mentos imobiliários próximos à loja e demais empre-

sas interessadas em falar com um grande número de

pessoas, "já que 8 mil tickets são emitidos por dia em

cada uma de nossas lojas, num total de 220 milhões

de tickets por ano."

De acordo com Peach, a boa notícia é que esse

novo veículo de comunicação tem um custo baixo

para a aquisição, o que facilitará a popularização

da ferramenta. Se levarmos em consideração que o

ponto-de-venda costuma utilizar monitores de 15

polegadas, o investimento é de R$ 600 por tela. "Em

um ano, toda a comunicação realizada no varejo

será completamente diferente do modelo atual."

Atenta a essa nova realidade, a Enox está entre as

empresas de mídia indoor que largaram na frente

Está mais agradável andar de ônibus
<3

na Grande São Paulo. Embora o

transporte público da cidade ainda

deixe muito a desejar, o paulistano

agora tem com que se entreter nas

intermináveis horas que perde no

congestionamento indo da casa para

o trabalho e vice-versa. Desde o

início do mês, J 40 ônibus de 12

linhas que percorrem cinco das oito

regiões da cidade estão rodando

com dois monitores de LCD em seu

interior. Instaladas atrás do motorista

e depois da catraca do cobrador, as

telas transmitem programetes de í

a 3 minutos com informações sobre

saúde, educação, gastronomia, cida-

dania, meteorologia e entretenimen-

to. "Estamos prestando um serviço de

utilidade pública ao usuário, que tem

o tempo de viagem preenchido com

conteúdos relevantes, como agenda

cultural e até anúncios de emprego",

comenta João Coragem, diretor de

comunicação da BusTV, empresa

responsável pelo projeto.

Para viabilizar no país essa iniciati-

va, que há três anos é desenvolvida

na Europa, um grupo de empresários

brasileiros do segmento de mídia

está investindo 20 milhões de euros.

"Acabamos de concluir a primeira

fase do projeto. A próxima etapa é

instalar os monitores em 500 ônibus

de São Paulo, até o final do ano",

adianta Coragem. "A idéia é chegar

em 2008 com a mídia digital instala-

da em l,2 mil ônibus da capital."

Simultaneamente, a BusTV segue

expandindo suas operações em

Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis

e Rio de janeiro. "Ainda este ano

teremos o sistema instalado em 250

ônibus nas capitais do Paraná e Rio

de janeiro", informa Coragem.

Três grandes anunciantes já aderi-

ram à nova mídia: Casas Bahia,

McDonalds e Paramount Píctures.

A cada hora de programação, a

BusTV promove a inserção de três

filmes publicitários de 30 segundos



rumo à difusão desse novo e
eficiente meio de comunica-
ção. "Este mês, estamos lan-
çando o primeiro canal digital
de mídia indoor em drogarias,
por meio de uma parceria com
a Drogasil", comenta o diretor-
geral da Enox, Ernesto Villela.
Ao todo, 900 monitores de LCD
de 19 e 26 polegadas serão
instalados em 180 farmácias da
rede de drogarias, que a partir
de março passa a exibir vinhe-
tas de produtos vendidos nos
estabelecimentos. As vinhetas se
repetem a cada seis minutos em
todos os monitores ao mesmo
tempo, num total de 120 mil
inserções por mês. Além disso,
os monitores exibirão conteúdo
fornecido pelo portal Terra, com
informações de trânsito, clima
e esportes. "Com uma média

de cinco monitores por loja, o
projeto está orçado em R$ 3
milhões e será apresentado ao
mercado em três fases", detalha
Villela.
Nesta primeira etapa, 30 droga-
rias da rede na zona sul de São
Paulo passam a comercializar a
mídia digital. Dados da empre-
sa mostram que nos 30 estabe-
lecimentos circulam por mês
cerca de 400 mil pessoas, que
levam de sete a oito minutos
para realizarem suas compras.
"Para contratos de um ano, o
anunciante deverá investir algo
em torno de R$ 1,5 mil por loja
ao mês", acrescenta o diretor-
geral da Enox, que hoje admi-
nistra a mídia indoor de 1,5 mil
estabelecimentos comerciais
presentes em 14 grandes cen-
tros do país. "A partir desse

acordo, passamos a ter o direito
de comercializar espaços de
mídia dentro das lojas Drogasil.
Isso inclui desde o adesivamen-
to do chão da loja até ações de
sampling."
Villela conta que com a apli-
cação da lei Cidade Limpa, em
São Paulo, a demanda por ações
de mídia indoor cresceu con-
sideravelmente. "Por falta dos
espaços externos de propagan-
da, o anunciante está reverten-
do sua verba para outras mídias,
principalmente a indoor."
Hoje, a Enox tem 20 campa-
nhas sendo veiculadas, como a
ação do guaraná Kuat, que sur-
preende os consumidores com
um adesivo de 1,80m colado
na parede dos banheiros de
bares ao mostrar um casal aos
beijos. t»

cada. "Hoje, nosso custo por mil

é de R$ 26", observa Coragem.

Dados da SPTrans mostram que um

ônibus transporta em média 720

pessoas por dia. Isso significa que

a programação dessas TVs atinge

mensalmente 3 milhões de pessoas.

"Nos próximos T 5 dias, o Instituto

Datafolha irá concluir um estudo

sobre o impacto e a aceitação do

sistema no país. Na Europa registra-

mos altas taxas de memorização dos

comerciais, que chegam a 92%",

ressalta o executivo.

Outro recurso oferecido pelos moni-

tores de LCD que poderá ser utili-

zado no futuro é a transmissão de

anúncios em tempo real por meio

do sistema de GPRS. Assim, a TV

itinerante poderá veicular uma ação

promocional de uma rede de varejo

no momento exato em que o ônibus

passar em frente a uma de suas lojas.

Coragem diz que na Europa esse

conceito não é tão utilizado quanto

a veiculação de campanhas institu-

cionais de empresas, como Nestlé

e Unilever.

Resta saber se a violência presen-

te nos grandes centros irá permitir

o bom funcionamento dessa nova

mídia. "Iniciamos a fase de testes no

dia 15 de fevereiro e até agora os

equipamentos não sofreram nenhum

arranhão. Isso acontece porque essas

TVs acabam prestando um serviço de

utilidade pública", afirma Coragem.
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