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A cada dia, o ponto-de-venda ganha mais importância na relação entre anunciante e 
consumidor. Afinal é nele a última oportunidade de conquistar o cliente. Por esse motivo, as 
redes varejistas começam a oferecer espaços digitais para os anunciantes, que surgem como 
uma nova mídia. O Carrefour implementou esse sistema em julho de 2007 em cinco lojas. 
Cada unidade com 18 telas de LCD instaladas. "Hoje, o sistema já está presente em 108 lojas 
em todo o País, o que significa mais de 1,9 mil telas instaladas", afirma a diretora de 
operações da CerejaPRN, Flávia Sampaio. A empresa é a responsável pelo projeto em toda a 
rede Carrefour. Já a comercialização do espaço publicitário fica a cargo da Globosat, que 
também produz parte da programação.  
 
Outra rede varejista que anunciou o uso desse tipo de mídia é a Wal-Mart. O projeto TV Wal-
Mart está sendo implementando em parceria com a SubWay Link. A TV estará presente nos 98 
hipermercados da rede, com suas denominações locais: TV Wal-Mart, (nas lojas Wal-Mart 
Supercenter, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste), TV Big (região Sul) e TV Bompreço 
(Nordeste) e segue o modelo utilizado nos Estados Unidos  
 
Como no Carrefour, são três canais diferentes em cada loja, sendo um voltado às áreas de 
maior circulação, um nos aparelhos de TV da seção de eletrônicos e outro nos monitores 
localizados nos caixas, com informações sobre serviços e meios de pagamento.  
 
No caso da CerejaPRN, a transmissão do conteúdo é feita via satélite e fica armazenada em 
servidores locais. "O diferencial fica para o canal de retorno, que nos possibilita um 
monitoramento on-line do que está acontecendo na loja", conta Flávia.  
 
O conteúdo dos canais é formatado de forma a entreter e informar o consumidor. "Há espaço 
para informações institucionais da rede, editorial produzido pela Globosat com dicas de 
gastronomia, por exemplo, e anunciantes", explica Flávia.  
 
No caso da TV Wal-Mart, a programação terá entretenimento e notícias, além das informações 
sobre produtos e serviços. A programação pode variar de um canal para o outro e os 
anunciantes também. Segundo a tabela da Globosat para a venda de espaço, nas áreas 
internas da loja, o pacote custa R$ 126 mil; no mural de televisores, R$ 32 mil; e nos caixas, 
R$ 114 mil. "O pacote inclui a veiculação do anúncio por quatro semanas, nas 108 lojas, com 
uma freqüência, média, de seis exibições por hora, que se repete todo o tempo em que a loja 
estiver aberta", afirma o diretor comercial da Globosat, Fred Müller.  
 
Flávia lembra que muitas vezes o anúncio utilizado na TV não está adequado para esse tipo de 
mídia. "É preciso ter uma comunicação correta para o ambiente, o que exige, muitas vezes, a 
adaptação do material ou até mesmo a criação de uma comunicação específica", completa.  
 
Um exemplo da força que essa nova mídia possui no ponto-de-venda é o caso do adoçante 
Línea, um dos anunciantes no projeto Carrefour. Com uma campanha de 28 dias com alta 
freqüência de veiculação em janeiro deste ano, foi registrado um aumento de 38% nas vendas 
em relação ao mês anterior e 86% em relação ao mesmo mês do ano passado.  
 
Outra grande rede de varejo que também passa a utilizar esse tipo de mídia no próximo final 
de semana é o Grupo Pão de Açúcar. Inicialmente, o projeto será implementado em cinco lojas 
do hipermercado Extra - Brigadeiro, Aricanduva, João Dias, Aeroporto e Ricardo Jafet. A 
parceira do projeto é a CerejaPRN.  
 
A TV Extra transmitirá três canais diferentes em cada loja, incluindo informações institucionais, 
de produtos e conteúdos da Globosat. Serão cinco telas de 42 polegadas e três de 19, 
estrategicamente instaladas nas áreas de grande fluxo. Ainda na área de vendas, serão 
instalados quatro displays com TVs de 19 polegadas nas pontas de gôndola e uma TV Wall com 
16 a 20 televisores que formarão um paredão de monitores. Nos caixas, serão, em média, 15 
telas, que darão cobertura à essa área.  



 
Segundo pesquisa da CerejaPRN, o recall das TVs internas tem uma efetividade duas vezes 
maior que a de uma TV Aberta, além de aumentar a percepção de atributos dos produtos de 
40% para 61% e a intenção de compra de 62% para 85%.  
 
O projeto inicial terá duração de dois meses e prevê a ampliação para todas as lojas do 
hipermercado Extra até o final de agosto. Paralelamente a isso, o Grupo já estuda a inclusão 
das TVs nas redes Pão de Açúcar, CompreBem, ExtraPerto, Extra Fácil e Sendas.  
 
A primeira iniciativa do Grupo foi a instalação de TVs na seção de vinho, em 50 lojas da rede 
Pão de Açúcar. Os consumidores têm acesso a dicas sobre a bebida, sua origem, combinações 
entre outros. As lojas exclusivas Taeq também são equipadas com TVs que exibem conteúdo 
institucional do Grupo e o conceito da marca e seus produtos.  
 
Outros segmentos  
 
Esse tipo de mídia também é utilizado por outros segmentos. Um exemplo é a Livraria Cultura, 
que tem o sistema há quatro anos. "As sete lojas da rede possuem telas instaladas, 
totalizando 120 telas em todo o País", revela a gestora de marketing da Livraria Cultura, 
Milena Tincani. No conteúdo, além dos anunciantes, informações e , a partir de abril, boletins 
de notícias em parceria com a rádio CBN. "Nossa parceira nesse projeto é a Sinal Digital, que 
além da produção também comercializa os espaços comerciais", afirma Milena.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 mar. 2008, Comunicação p. C10. 
 


