
Há anunciante que nas últimas
semanas ficou com água na boca
ao presenciar o lançamento dos
veículos Record News e TV Car-
refour. O primeiro representa
mais uma investida do bispo Edir
Macedo em busca da liderança
na TV aberta. Já o segundo tem
como missão transformar os pon-
tos-de-venda em uma poderosa
mídia de massa capaz de influen-
ciar o consumidor no exato mo-
mento da compra. Em comum,
ambos têm o fato de causarem

uma verdadeira revolução no
planejamento de mídia de
agências e clientes, já que utili-

zam conteúdos específicos para
atingir o grande público.

Assim, no último dia 27 de
setembro, o mercado as-

sistiu ao lançamento
do Record News, o
primeiro canal de-
dicado exclusiva-

mente à transmis-
são de notícias
na TV aberta do
Brasil. Sintoniza-
da em São Paulo
no canal 42 UHF;

nova emissora
substitui a antiga

i

Rede Mulher e oferece ao teles-
pectador a possibilidade de rece-
ber gratuitamente um conteúdo
jornalístico 24 horas por dia.
Competindo diretamente com a
GloboNews - o canal de notícias
que é transmitido pela Globo na
TV fechada -, o Record News
possui uma grade composta por
19 horas de programação pró-
pria e outras cinco horas de re-
apresentações dos programas
do dia. Utilizando os mesmos
equipamentos de última geração
presentes em emissoras como a
inglesa BBC, a NHK do Japão e a
árabe Al Jazeera, o canal apresen-
ta telejornais nacionais e boletins
jornalísticos, além de programas
de variedades, entrevistas, espor-
tes, cultura, tempo, estilo, saúde,
economia e entretenimento. Entre
os destaques veiculados estão o
telejornal "Record News Brasil" e
o talk show "Entrevista Imprevis-
ta", com Britto Jr.
Diante da investida da Record,
a emissora da família Marinho
agora repensa o modelo do canal
GloboNews e parte para o ataque
em outra frente. A Globosat, líder
do mercado brasileiro de progra-
mação para TV por assinatura,



firmou uma parceria com a nova
CerejaPRN para lançar a TV Car-
refour em todas as lojas da rede
de hipermercados. Especializada
na implantação e gerenciamento
de redes de mídia digital em pon-
tos-de-venda, a empresa foi cria-
da a partir de uma joint-venture
entre a Cereja Digital (que tem
Nizan Guanaes, Guga Valente e
Celso Loducca entre os sócios) e
a Premier Retail Networks (PRN),
que é subsidiária da Thomson,
líder mundial de redes de mídia
digital de varejo. "A rede de TV
in store é um canal que oferece
ao anunciante a possibilidade
de personalizar seu conteúdo e
falar com o consumidor no pró-
prio ponto-de-venda", salienta o
vice-presidente executivo e fun-
dador da PRN Networks, Michael
Stern. "Como 75% das decisões

de compra são tomadas no esta-
belecimento, a mensagem publi-
citária torna-se muito mais impac-
tante, Em países onde operamos
há mais tempo, como os Estados
Unidos, trabalhamos com apro-
ximadamente 250 anunciantes,
sendo que o índice de renovação
de contrato para a utilização da
mídia é de 80% ao ano."
Dados de uma pesquisa realiza-
da pela Ipsos Marplan, no último
mês de setembro, baseada nas
informações de check out da rede
Carrefour, mostram que as lojas
apresentam fluxo de 27 milhões
de pessoas a cada quatro sema-
nas. "A TV Carrefour representa a
última chance de mostrar para o
consumidor os benefícios de de-
terminado produto. É uma nova
plataforma de mídia que apresen-
ta um conteúdo customizado para

entreter e informar o consumidor
no ato da compra", explica o dire-
tor de marketing da CerejaPRN,
João Pedro Borges Badue. "Para a
implantação desse projeto, inves-
timos US$ 25 mil por loja."
Em operação desde o início do
ano, um projeto-piloto realizado
em cinco hipermercados Car-
refour comprova a eficácia do
canal: "Cinqüenta produtos e
aproximadamente 20 marcas par-
ticiparam da iniciativa. Em todas
as categorias registramos uma
elevação na venda dos produ-
tos anunciados, além de muitas
compras por impulso", comenta
Badue. "Com base nos resulta-
dos obtidos nos Estados Unidos,
a expectativa é de que a TV Car-
refour gere um crescimento de
17% a 34% para novos produtos.
No caso de produtos conhecidos



do grande público, o aumento
deverá figurar entre 12% e 17%."
O executivo informa ainda que
como o Carrefour vai disponibili-
zar todas as informações sobre a
venda do produto ao anunciante,
esta será uma das mídias mais
completas em termos de aferição
de resultado.

OPERACIONALIZAÇÃO
A implantação da nova rede de
mídia digital no ponto-de-venda
já começou. Até o final do ano,
111 hipermercados Carrefour se-
rão equipados com um sistema
composto por telas de plasma
de 42 polegadas instaladas em
áreas estratégicas no interior das
lojas, além de telas LCD de 19
polegadas nos caixas e videowall
(conjunto de monitores de TV) na
seção de eletroeletrônicos.
Flávia Sampaio, sócia e diretora
da CerejaPRN, informa que a TV
Carrefour é composta por três
canais - cada um com apresen-
tação e programação específicas.
Posicionado nos locais de maior
circulação e principais corredo-
res, o canal Storewide é usado
para informar e entreter os con-
sumidores e incentivá-los a visitar
outras seções da loja. "Já o canal
Checkout permite que os clientes
assistam a programas de entrete-
nimento ou informativos, reduzin-
do, assim, a sensação de espera
nas filas dos caixas. Na seção de
eletrônicos há o canal VideoWall,
que exibe programas de entrete-
nimento e informações sobre no-
vas tecnologias", detalha Flávia.
Segundo a profissional, o ideal
é que cada anunciante compre
o pacote de 90 segundos a cada
hora, durante um período de qua-
tro semanas. "A veiculação pode
ser dividida em três inserções de
30 segundos ou na forma que o
cliente preferir."
A partir da parceria firmada com
a Globosat, a rede de hipermer-

cados passa a exibir parte do
conteúdo exibido por canais
como GNT, Multishow, SporTV,
GloboNews, Canal Brasil e Fu-
tura. A operadora também ficará
responsável pela comercialização
dos espaços publicitários e pelo
desenvolvimento de conteúdos
exclusivos para a TV Carrefour.
"Esse é realmente um projeto ino-
vador, que une a experiência de
um líder mundial com a expertise
do mercado local. O conteúdo se
tornou um grande diferencial nes-
se mercado cada vez mais com-
petitivo. Além da comercializa-
ção, a Globosat terá ainda o seu
conteúdo exposto em uma nova
plataforma de exibição", salienta
o diretor comercial da Globosat,
Fred Müller. "Vamos transmitir
programas de 90 e 60 segundos,
mas em alguns casos iremos criar
formatos ainda mais curtos. Além
disso, haverá ainda espaço para
o merchandising dentro dos pro-
gramas, especialmente para os
anunciantes da CerejaPRN."
Como o contrato firmado com o
Carrefour não prevê exclusivida-
de, os executivos da CerejaPRN

TV CARREFOUR canal de mídia indoor é
lançado pelo grupo francês em parceria
com a empresa CerejaPRN

já estão prospectando outras
grandes redes de varejo para a
instalação do novo sistema. Uma
delas é o Wal-Mart, que nos Es-
tados Unidos já é atendido pela
PRN. "O mercado brasileiro está
pronto para mais essa revolução,
que chega ao país para comple-
mentar os planos de mídia dos
anunciantes", finaliza Julien Mar-
eei, vice-presidente de out-of-
home networks da Thomson para
Europa, Ásia e América Latina.
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