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A u to m a ç ã o Redes de restaurantes equipam mesas com telas que permitem fazer pedidos e pagar a conta

Nos EUA, máquina já substitui o garçom
THE WALL STREET JOURNAL

Família em uma mesa com o Ziosk, em um restaurante da rede Chili´s em Rosemount, Illinois: alguns pais aprovam o uso pelas crianças, outros preferem evitá-lo

Sarah Nassauer
The Wall Street Journal

O pedido da entrada é anota-
do prontamente. A conta é apre-
sentada e processada no mo-
mento em que você está pronto
para pagar. As crianças estão en-
tretidas durante toda a refeição.
Mas não é ao garçom que você
tem de agradecer por essa agra-
dável experiência gastronômica.

Um número crescente de res-
taurantes nos Estados Unidos, que
inclui Chili’s Grill & Bar, A p p l e b e e’s
e Chevys Fresh Mex, está usando ou
testando pequenas telas de com-
putador interativas instaladas nas
mesas. Os clientes podem ver ima-
gens brilhantes de comida, fazer
pedidos e pagar a conta sem a pre-
sença de um garçom.

Alguns dos equipamentos ofe-
recem também videogames, fre-
quentemente cobrando uma taxa,
trailers de filmes e notícias. Alguns
têm propaganda, muitos pensam
em adicioná-la. Os fabricantes do
equipamento esperam cobrar por
anúncios de empresas de bebidas e
por cupons de varejistas.

Para casais e famílias, refeições
em restaurantes, há algum tem-
po consideradas ocasiões para
longas conversas, têm se tornado
apenas outra oportunidade para
se ficar grudado em e-mails e jo-
gos. “Os restaurantes podem es-
colher ficar de fora dessa comu-
nicação deixando ela ocorrer
apenas nos celulares dos seus
clientes ou podem participar de-
l a”, diz Austen Mulinder, presi-
dente da TableTop Media, que faz
o Ziosk, um equipamento que
permite que os clientes façam pe-
didos, paguem a conta e joguem
videogames. As franquias do Chi-
li´s estão usando o Ziosk em
mais de 100 restaurantes. A Ap-
p l e b e e’s está fazendo testes.

A tecnologia promete lidar com
uma reclamação comum dos
clientes: o transtorno de pagar a
conta. “Quando você está pronto,
aqueles cinco minutos de espera
pela transação do cartão de crédito
parecem 20”, diz Jay Johns, vice-
presidente de implementação de
estratégia da Applebee’s. Desde o
ano passado, a Applebee’s está tes-
tando três tipos de telas – Ziosk,
Presto e eTab— em 13 restaurantes
nos Estados Unidos. Os equipa-
mentos permitem que os clientes
passem o cartão de crédito e en-
viem o recibo para seus próprios e-
mails. Alguns permitem a impres-
são do recibo na própria mesa.

A forma de entretenimento têm
sido uma sensação, segundo Don
Schuck, diretor de TI para a divisão

americana da AmRest, que possui
102 restaurantes da rede Apple-
b e e’s nos Estados Unidos. A em-
presa planeja testar três dos equi-
pamentos nas suas unidades em
Columbus, na Geórgia. Inicial-
mente, “pensamos ‘quem é que vai
querer isso?’ Surpreendentemen -
te, várias pessoas”. Alguns restau-
rantes cobram uma taxa, geral-
mente em torno de US$ 1, para o
uso de jogos. Os clientes podem re-
tirar o equipamento das mesas, se
preferirem, dizem os restaurantes.
De cada 10 clientes sentados às
mesas com o Ziosk, sete optam por
usá-lo, diz a empresa, que informa
que o Ziosk está sendo usado em
centenas de restaurantes.

Durante suas idas mensais ao
restaurante local da rede Chili´s,

Kimberly Nasief-Westergren, de
38 anos, coloca a tela do Ziosk fora
do alcance de seu filho de 11 meses
de idade e de sua filha de três anos.
“Nós queremos incluí-la na con-
v e r s a”, diz a presidente de uma em-
presa de pesquisa de consumo que
vive em Louisville, no Kentucky.
Seu filho é atraído pelo “pisca-pis -
ca das luzes. Ele quer agarrá-lo e
colocá-lo na boca”, afirma. Apesar
disso, ela diz que se interessa pela
ideia de pagar a conta na tela.

“A única dificuldade é as crian-
ças brigando por ele”, diz Lynn
Mahoney, sobre Ziosk no restau-
rante local da rede Uno Chicago
Grill. A mulher de 43 anos que ope-
ra um blog de cupons em Wren-
tham, Massachusetts, diz que seus
três filhos jogam no aparelho en-

quanto esperam pelos pratos, mas
o deixam de lado na hora de co-
mer. Os adultos “ganham alguns
minutos para conversar sem que
eles estejam chamando ‘mamãe,
mamãe, mamãe’”.?

As redes de restaurantes são o
principal alvo desses equipamen-
tos. Alguns restaurantes mais so-
fisticados têm escolhido o iPad pa-
ra apresentar o cardápio ou a carta
de vinhos. A maioria dos fornece-
dores desses equipamentos cobra
dos restaurantes uma taxa mensal.

Até agora, mesmo restaurantes
intermediários têm resistido a dei-
xar as pessoas pedirem qualquer
coisa do cardápio por meio desses
equipamentos porque querem
manter o serviço personalizado,
oferecido pela interação com os

garçons. Em vez disso, eles estão
focando em itens de alta margem
como bebidas e sobremesas.

A capacidade de aumentar ven-
das é uma grande característica do
produto, diz Terry Bader, vice-pre-
sidente de marketing e estratégia
da eTab International , que produz
um dos equipamentos que está
sendo testado pela Applebee’s.
“Podemos incitar o cliente à mesa
com a mensagem, ‘que tal uma no-
va rodada de bebidas?’ ”, diz Bader.
Na Chevys, que está testando o
Ziosk em 12 das suas 60 unidades
nos Estados Unidos, o equipamen-
to mostra fotos de sobremesas cer-
ca de 20 minutos após o garçom
ter atendido a mesa.

Os pedidos de sobremesa cres-
ceram cerca de 30% depois que os
restaurantes começaram a usar o
Ziosk em 2010, diz Mike Bova, vice-
presidente sênior de operações da
ERJ Dining, empresa que possui
122 restaurantes da rede Chili’s. A
Brinker International, dona da
marca Chili’s, diz que todos os
Ziosks em uso estão sendo opera-
dos por franqueados.

Em vez de um equipamento de
mesa, o T.G.I. Friday's lançou para
seus clientes no mês passado um
aplicativo grátis de celular. Ele
mostra aos usuários o cardápio na
unidade local da rede, oferece des-
contos e pode ser utilizado para
pagar a conta. Com tecnologia da
Ta b b e d o u t , os clientes colocam as
informações do seu cartão de cré-
dito no aplicativo, que faz a cone-
xão com o sistema do restaurante
no local. O aplicativo não permite
que sejam feitos pedidos porque
“essa é uma interação humana que
não queremos perder”, diz Trey
Hall, vice-presidente sênior e dire-
tor de marketing da companhia.

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Locação on-line de filmes cresce,
mas vendas na nuvem desaceleram
E n t ret e n i m e n to
Matthew Garrahan
Financial Times, de Los Angeles

Embora as receitas geradas
por serviços de locação por assi-
natura como o Netflix estejam
aumentando, as vendas de filmes
de longa metragem pelo i Tu n e s
— o maior varejista americano de
filmes on-line em termos de ven-
das — desaceleraram, segundo
relatório da empresa de pesquisa
de mídia IHS Screen Digest.

A receita de filmes on-line mais
do que duplicou nos Estados Uni-
dos em 2011, alcançando US$ 992
milhões, e estão em via de dobrar
mais uma vez em 2012, para
US$ 1,9 bilhão, disse o autor do
relatório, Dan Cryan. Mas os servi-
ços de aluguel por assinatura co-
mo o Netflix puxaram esse cresci-
mento, com um aumento da re-
ceita total de aluguel digital de
355%, para US$ 727 milhões. A re-
ceita das compras de filmes on-li-
ne aumentaram menos de US$ 6

milhões — ou 2,4% — , para US$
236 milhões em 2011.

Com os consumidores pouco
dispostos a comprar filmes on-li-
ne, preferindo alugá-los no am-
biente virtual, as perspectivas são
sombrias para a UltraViolet, um
novo sistema de armazenagem
privativa em nuvem que, segun-
do espera Hollywood, vai estimu-
lar as compras de conteúdo cine-
matográfico. “Quando os consu-
midores mudam para o ambiente
virtual, vão para a locação”, disse
Cryan. “Simplesmente não há in-
teresse em possuir alguma coisa.”

A UltraViolet conta com o
apoio dos maiores estúdios de
Hollywood, como o Warner Bro-
thers e a Sony Pictures, e de vários
grupos e varejistas de produtos
eletrônicos de consumo, como o
Wa l m a r t e a Best Buy. Eles espe-
ram que a UltraViolet substitua o
lucro perdido da comercializa-
ção de discos físicos: as vendas de
DVDs despencaram 20% em
2011, para US$ 6,8 bilhões, se-
gundo o Digital Entertainment ,

que representa produtoras, vare-
jistas e grupos de produtos ele-
trônicos de consumo.

A UltraViolet permite que os
consumidores comprem um fil-
me, em disco físico ou no ambien-
te virtual, e o assistam no aparelho
de sua preferência. Mas ela tem-se
mostrado lenta em deslanchar, e
as críticas de produtos de consu-
mo sobre a empresa têm-se mos-
trado heterogêneas. Bob Iger, prin-
cipal executivo da Walt Disney —
que não participa da UltraViolet —
disse recentemente que ela “não é
tão sólida como prevíamos, nem
de acesso tão fácil ao consumidor
como esperávamos”.

A Walmart, maior varejista de
discos físicos, lançou recente-
mente um programa “de disco a
digital” para acelerar a penetra-
ção do serviço. Os clientes podem
pagar US$ 2 por disco para con-
verter seus atuais DVDs em ar-
quivos em nuvem, passíveis de
serem transmitidos por strea -
ming ou baixados para
qualquer aparelho.

PATRICK FALLON/BLOOMBERG

Robert Iger, chefe da Disney, sobre a UltraViolet, que armazena filmes remotamente: “Não é tão sólida como prevíamos”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2012, Empresas, p. B2.




