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O Wal-Mart estréia oficialmente, em suas lojas Supercenter, a TV Wal-Mart. A mídia é 
semelhante ao modelo presente desde a década de 90 nos Estados Unidos, sendo lá uma das 
emissoras mais assistidas de todo o país. Em nosso mercado, a novidade servirá para levar 
entretenimento e informação aos consumidores que passeiam pelas gôndolas, além, é claro, 
de se tornar uma importante ferramenta para que os anunciantes apresentem seus produtos 
que estão ali, logo ao lado, no momento da decisão de compra. O projeto foi desenvolvido em 
parceria com a Subway Link, empresa que será responsável pelo conteúdo exibido nos 
monitores e pela comercialização dos espaços publicitários. 

Cada uma das 29 lojas Wal-Mart Supercenter, presentes em sete Estados – principalmente na 
capital paulista –, ganharam, em média, 50 monitores LG, instalados estrategicamente em 
locais de grande fluxo e concentração, como no final de gôndolas das seção de produtos de 
limpeza, em frente a balanças e nas filas e entradas dos caixas. A programação é dividida em 
50% entretenimento e 50% publicidade, sendo que, na primeira metade, inclui-se mensagens 
institucionais da rede Wal-Mart e notícias em tempo real, por parceria com a BandNews. 

“A TV Wal-Mart é uma televisão como qualquer outra. Amanhã ela pode estar disponível 
àqueles que têm acesso à programação de operadores de TV por assinatura, por exemplo”, 
enfatiza Arnold Eugênio Correia, diretor geral da Subway Link. O executivo destaca ainda a 
capacidade de troca de conteúdo em tempo real ou até da transmissão ao vivo de qualquer 
evento especial. “Graças a nossas parcerias, poderemos colocar nas telas um boletim urgente 
sobre qualquer acontecimento ou ainda transmitir flashes das Olimpíadas”. 

O pacote tradicional para a veiculação de mensagens publicitárias na TV Wal-Mart oferece 
1.800 inserções por mês em cada uma das 29 lojas da rede, sendo 360 de 30 segundos e 
1.440 de 7,5”. “Esse segundo formato é mais direto, dando ênfase ao produto, a alguma 
mensagem especial e pronto, o consumidor já foi impactado”, explica José Eduardo Cabral, 
vice-presidente comercial do Wal-Mart Brasil. O valor inicial de comercialização do pacote é de 
R$ 39,150 mil, sendo que o cliente escolhe uma das três divisões de loja onde pretende estar 
presente: Alimentos, Não-alimentos ou Check-out. 

Comerciais exibidos em TV poderão ser aproveitados para a mídia. Porém, no montante citado 
está incluso, para quem interessar, a produção dos chamados “infomerciais”: filmes de 30” no 
qual um apresentador destaca a mercadoria, em um modelo típico de varejo. “Com isso, 
abrimos espaço para aqueles anunciantes que não dispõem de grandes verbas para levar seus 
produtos à televisão, o que passa a ser possível com a TV Wal-Mart”, pontua Julio Cesar 
Ferreira, diretor comercial da Subway Link. O executivo liderará a equipe de vendas de 
espaços na emissora, juntamente com Alfredo Luiz dos Santos, responsável pelo 
relacionamento com o mercado publicitário. 

Até o final de 2008, a Subway pretende atingir um faturamento de R$ 60 milhões, cifra que 
deverá ser alcançada, principalmente, graças ao lançamento da nova ferramenta. O projeto 
está presente em outras bandeiras da rede Wal-Mart, como o Sam’s Club (nacionalmente), o 
Big (região Sul e interior de São Paulo) e o Hiper Bom Preço (Norte e Nordeste). A empresa 
ainda é responsável pelo conteúdo de TVs corporativas com a TV Luiza e a TV Ri Happy. 
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