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Mercado Com o serviço, a Tablet Commerce projeta faturar 80% com publicidade

Ibope analisa
medição móvel

Divulgação

Cardápio chega ao iPad

Audiência 7HFQRORJLDVGL¯FXOWDPDIHULomR
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Até o final do ano
o serviço deve estar
em mais de 100
estabelecimentos,
com 3 mil telas; o
tablet exibe notícias
da portal Terra e
anúncios
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cozinha e os garçons aparecem
somente para entregar o produto.
O fechamento da conta e a forma
de pagamento também são feitos
tecnologicamente.
A ferramenta, lançada em novembro, está disponível em três
espaços: Bar Jordão, no Anália
Franco; Temakeria Paulista, no
Tatuapé, e o Bar Brahma do ShopSLQJ 0RRFD $Wp R ¯QDO GR DQR
deve estar presente em mais de
100 estabelecimentos, com 3 mil
telas, começando pela instalação
em dois espaços de cada zona da
capital paulista, de acordo com
Fernando Chiarotto, diretor de
marketing da Tablet Commerce.
Enquanto isso, de acordo com ele,
a empresa já recebe solicitação
para instalar o serviço em Manaus, no Amazonas.
Quando não está em uso, o
tablet exibe notícias do portal
Terra e anúncios publicitários.
No Bar Jordão, onde a reportagem do propmark esteve para
acompanhar o funcionamento
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ada mais chato quando se está no bar ou restaurante do
TXHQmRVHUDWHQGLGRRX¯FDUFRP
o braço em riste aguardando “ad
eternum” que um garçom apareça. A Tablet Commerce, empresa com atuação em tecnologia e
publicidade digital, desenvolveu
uma maneira de acabar com isso: o “Cardápio Digital em iPads”,
oferecendo um conjunto de informações e publicidade.
O serviço se resume a disponibilizar todo o cardápio, com fotos,
preços e opcionais, no dispositivo
da Apple, posicionado em cada
mesa do bar e/ou restaurante.
No futuro, vídeos deverão estar
disponíveis, assegura a empresa. Os clientes escolhem as suas
opções, o pedido segue para a
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por Marcos Bonfim

do serviço, peças e até vídeos de
anunciantes locais eram exibidos.
O investimento para anunciar na
ferramenta gira em torno de R$
3 mil mensais. Desenvolvida nos
últimos dois anos, a plataforma
ganhará interatividade nos próximos meses, aproximando mais os
clientes dos produtos anunciados
ou jogos, a depender da proposta
do anunciante, projeta o diretor.
O serviço suporta até 30 anúncios, sendo quatro de patrocínios
máster, garantindo ao menos seis
inserções no período de uma hoUD&KLDURWWRD¯UPDTXHRQ~PHro não deve exceder 19 peças.
Além disso, a Tablet Commerce analisa vender também o espaço em que aparecem os produtos.
Em bebidas, por exemplo, o primeiro item poderia ser de uma
determinada marca. Nos poucos
meses de experiência, a empresa
já detectou que os produtos que
mais se destacam nas vendas são
os que despontam na tela quando o cliente aciona determinada

categoria. “Podemos trabalhar de
forma agressiva, aproximando
os clientes”, explicou o diretor. O
acesso à internet pode ser incorporado, assim como o iThorpe,
um sistema de mensagens entre
as mesas para potencializar contatos (também com publicidade),
mas ambos serão cobrados.
“Podemos segmentar em nível
extremo de precisão, fazer ações
localizadas”, diz, prevendo a expansão do sistema. Segundo o
executivo, a empresa tem mantido contato com grandes e médias
agências. Com a operação nos três
espaços, a publicidade representa
50% do faturamento. O objetivo
é alcançar 80% com propaganda.
No Bar Jordão, segundo Márcio França, gerente da casa, as
vendas registraram crescimento
em torno de 20%, impulsionadas por um serviço mais rápido.
“Ganhamos no atendimento. Às
vezes, com o bar muito cheio, não
conseguíamos dar a atenção necessária”.
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Marcas e profissionais sempre voltam
melhores do maior evento de
comunicação do mundo. Saiba tudo
sobre Cannes com o Estadão.
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Informações: (11) 3856-5454

Dulcídio Caldeira

Acesse estadão.com.br/cannes

Dora: “Estamos trabalhando uma outra solução mais abrangente”

O

Ibope Media enfrenta problemas para desenvolver um
modelo adequado para medição
de audiência de TV nos dispositiYRVPyYHLVD¯UPRX'RUD&kPDra, diretora comercial do Ibope
0HGLD %UDVLO $ GL¯FXOGDGH SDUD
mensurar ações em celulares é
uma constante na indústria de comunicação, principalmente pelo
VLJQL¯FDWLYR Q~PHUR GH WHFQRORgias e da velocidade com que esse
segmento se atualiza.
A diretora tem uma visão otimista, porém. No pior dos cenários, disse, o instituto adotará o
sistema de “cadernos” para atender às demandas projetadas. A
empresa já investiu em um projeto com a Vivo e a Samsung, que
acabou não vingando. “Trabalhamos uma outra solução mais
abrangente, e não só com uma
operadora”.
(OD D¯UPRX QR HQWDQWR TXH
ainda “não há mercado” que justi-

¯TXHjHPSUHVDFRORFDUHPDomR
um sistema para a plataforma.
“Não chegou a hora. Qual a penetração de telefonia móvel com
TV no país?”, questionou. Essa é
uma pergunta, por ora, sem respostas no mercado nacional. De
acordo com Dora, a aferição da
audiência móvel acontecerá aos
moldes do que ocorreu em TV
paga. Ou seja, quando surgiu a
demanda, o Ibope Media colocou o serviço em operação, com
o apoio dos players do mercado
de comunicação, como agências e
anunciantes.

NOVOS MERCADOS
Durante o encontro, a executiva
informou ainda sobre a entrada
da operação do instituto em Manaus, em julho. Em abril, a empresa passará o oferecer o serviço
de audiência em tempo real em
Salvador. Em janeiro deste ano, a
capital baiana começou a contar
na aferição de TV por assinatura,
que já tem nove mercados. M B

