




eletrônico
aumenta as vendas
de toda a categoria
no Carrefour em
projeto com a
parceria da Droid

gramação personalizada, a loja conse-
gue fortalecer o que tem de melhor, o
açougue, a padaria, o serviço, além de
mostrar ações institucionais e ofertas",
afirma o responsável de Atendimento
da Art in Door, Túlio Adriano de Ma-
tos. A atualização da programação é via
internet.

A programação é feita de acordo com
as características da loja e do público,
e isso se aplica à escolha do estilo das
músicas, dos tipos de imagem. Para a
produção completa, por exemplo, a Art
in Door conta com equipe para criação e
produção de filmes, fotos, trilha sonora,
narração e animação em 3D.

O diretor comercial da empresa,
Marcelo Gregio Ferreira, conta que a

divulgação de ofertas e propagandas
estimula a compra por impulso. "Ao ver
uma oferta na TV, o cliente atravessa a
loja para pegar o produto. Nesse trajeto,
pode adquirir outros itens. Então essa
mídia ajuda a divulgar artigos que pas-
sariam despercebidos."

Uma maneira de otimizar o investi-
mento na TV indoor, conta Ferreira, é
utilizá-la também como TV corporativa,
servindo como uma ferramenta de co-
municação com os funcionários. "Aten-
demos um supermercado que colocou
em sua programação mensagens que
são veiculadas para os funcionários 15
minutos antes de abrir a loja e 15 antes
de fechar", explica.

São mensagens motivacionais, infor-



inações sobre benefícios para os colabo-
radores e até mesmo treinamentos opera-
cionais. Segundo Ferreira, a indústria se
interessa em anunciar em TV indoor, pois
o investimento é menor que nos anún-
cios de um canal de TV convencional. "E
com a verba dos anúncios, os supermer-
cadistas conseguem cobrir seus custos
com equipamentos e programação."

Na opinião de Peach, os fornecedo-
res do varejo têm utilizado as várias mí-
dias digitais no ponto de venda como
ferramenta de trade marketing. Um dos
motivos é a possibilidade de mensurar
a audiência da digital signage, ou seja,
informar ao anunciante, e também ao
supermercadista, a quantidade de vezes
que a propaganda foi vista, o que não é
possível fazer com outras mídias. "Dessa
maneira, também é possível determinar
o conteúdo certo para o público certo."

A 3RCorp, empresa orientada ao mo-
nitoramento de objetos em tempo real e
integração de sistemas, lançou no mês
passado o Display Inteligente, banner
eletrônico que por meio de uma câmera
conta quantas pessoas olham as propa-
gandas veiculadas e por quanto tempo,
revela o diretor da empresa, Fábio Vita-
liano. As imagens das pessoas não são
gravadas para não caracterizar invasão
de privacidade.

A interatividade é outra tendência for-
te em termos de mídia digital no ponto
de venda, segundo Ronald Peach. São te-
las sensíveis ao toque instaladas ao lado
de produtos, com sistema que permite
acessar informações técnicas, funciona-
lidades, promoções. Muitos consumido-
res já estão familiarizados com aparelhos
interativos por causa do uso de aparelho
celular com essa característica.

"O consumidor está cada vez mais
interessado em novas tecnologias e
o impacto da interatividade ajuda a
atrair a atenção dos potenciais clientes
para promoções, novidades e produtos
que o varejista queira destacar", diz o
diretor do 32Bits, estúdio de criação di-
gital especializado em interatividade,
Danilo Medeiros.

A empresa fez um trabalho para a
operadora de telefonia Oi, em São Paulo,
envolvendo telas interativas com infor-
mações sobre produtos, serviços e planos.
O sistema gera relatórios estatísticos com

as informações que foram mais acessadas,
horários de pico de uso do aparelho, ou
seja, dados importantes para monitorar
a reação dos consumidores e adequar
o conteúdo. "A loja deve ser um lugar
que entretenha e divirta o consumidor,
que seja muito mais que um simples es-
paço que armazene e venda produtos",
avalia Medeiros.

Projetos
A Rede Plus investiu em uma TV in-

door com a instalação de telas em 6 das
11 unidades. "Resolvemos investir em
mídia digital na loja porque anúncios
na TV convencional são caros e não
conseguimos saber que público atin-
gimos. A mídia dentro da loja chega

a quem vai comprar efetivamente. Ela
chama a atenção do consumidor por-
que tem mais movimento e incenti-
va as vendas por impulso. Também é
interessante para indústrias e marcas
menos conhecidas pelos consumido-
res porque a propaganda gera experi-
mentação", explica o diretor comercial,
Sérgio Takara.

A programação contempla ofertas,
mensagens de utilidade pública, dicas
de alimentos, saúde e horóscopo. Alguns
fornecedores exibem os mesmos comer-
ciais da TV convencional. A empresa es-
tuda prospectar anúncios de outros co-
mércios da região em sua programação.
Com o investimento dos patrocinadores,
a Rede Plus consegue pagar os custos com



programação, manutenção e prestações
das telas (que parcelou em dez vezes).
"Optamos por colocar as telas nas lojas
maiores e com o passar do tempo vamos
expandir para todas", completa Takara.

Segundo o diretor, a Rede Plus con-
tratou uma empresa especializada pa-
ra cuidar de conteúdo, manutenção e
prospecção de anúncios. Por isso, não
enfrentou grandes dificuldades. "Está
valendo a pena, porque muitos clientes
nunca tinham visto essa tecnologia em
outros supermercados da região. Então

passaram a enxergar a
loja de maneira dife-
rente, como uma em-
presa que investe em
tecnologia."

A indústria também
aposta na digital signage
em supermercados com
o objetivo de criar uma
oportunidade adicional
de comunicação com o
consumidor. A Nestlé,
por exemplo, criou um
canal de TV para super-
mercados, a NEXTV. Em
parceira com empresas
especializadas, a indús-
tria produz e disponibi-
liza conteúdo com ima-

gens, filmes, ofertas e informativos.
A programação é veiculada em TV

de plasma de 42 polegadas e as telas
ficam próximas aos produtos da Nestlé.
O conteúdo é personalizado de acordo
com o Estado, a cidade ou a loja, tanto
em relação à linguagem como ao tipo
de informação. O ajuste na programa-
ção é feito por radiofreqüência, o que
dá agilidade ao processo.

Ronald Peach, que também é diretor
da Droid, empresa que desenvolve tec-
nologia e conteúdo para sinalização di-
gital, cita um projeto realizado em uma
unidade do Carrefour que gerou bons
resultados. "Ao lado do item a ser divul-
gado, colocamos um banner eletrônico
que transmitia mensagens rápidas sobre
o produto, um conteúdo específico pa-
ra ponto de venda", explica. Em cinco
meses, a loja aumentou as vendas da ca-
tegoria de refrigerantes em 88% e a de
cosméticos em 265%, promovendo um
único produto de cada categoria.
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