
Comerciais em circuito fechado
TVs corporativas começam a se tornar alternativa para anunciantes interessados em novas oportunidades de mídia
RUY BARATA NETO

Os grandes conglomerados
empresariais estão descobrindo
que a TV corporativa pode ter uma
linguagem semelhante à das mí-
dias convencionais, oferecer mais
do que projetos de integração e
treinamento de seus funcionários
e até transformar-se numa fonte
de receita extra. Ambev, General
Motors e Rodobens confirmam
haver recebido propostas de
anunciantes dispostos a veicular
publicidade nos intervalos da pro-
gramação exibida aos emprega-
dos dessas companhias.

Criado em 1998, o circuito
fechado da fabricante de bebi-
das surgiu com o objetivo de rea-
lizar treinamento a distância de
suas equipes de vendas espalha-
das pelo Brasil. No ano passado,
já como TV Ambev, o projeto foi
reformulado. A infra-estrutura
de transmissão do sinal via saté-
lite para todas as unidades da
companhia passou a ser de res-
ponsabilidade da Rodolink TV.
Produzida pela Vídeo Imagem, a
programação passou a abordar
também assuntos relacionados
ao cotidiano da empresa, por
meio de um telejornal de 25 mi-
nutos apresentado por figuras
conhecidas da mídia aberta,
como os apresentadores Paulo
Bonfá e Silvinha Faro.

"Percebemos que podemos
ter um veículo de comunicação
próprio tal qual os canais de TVs
convencionais, uma vez que a
nossa programação hoje chega a
ser aguardada por muitos funcio-
nários da empresa", diz o geren-
te de comunicação interna da
Ambev, Frederico Boabaid.
Como o sinal chega a todas as
unidades da corporação, atinge
40 mil pessoas, entre funcioná-
rios e equipes de revenda. Isso
fez com que a companhia rece-
besse proposta de anunciantes
e ela deve começar a comercia-
lizar inserções publicitárias a
partir do segundo semestre.

"Mesmo assim, adotaremos
restrições à propaganda e só
permitiremos anúncios de em-
presas que sejam de interesse
do nosso público, como novos
serviços de bancos e planos de
saúde", afirma Boabaid sem re-
velar quanto esse negócio pode
representar de incremento à re-
ceita da companhia nem como
a inserção será comercializada.
Ainda há a proposta de ampliar
a programação e expandir o si-
nal da TV para as unidades da
Ambev em outros países da
América Latina.

GM já recebeu propostas de anun-
ciantes interessados em transmi-
tir propaganda a seus funcionári-
os. A montadora informou que ain-
da está analisando o projeto.

Paulo Bonfá e Silvinha Faro abordam temas do dia-a-dia da empresa no telejornal da TV Ambev

No mesmo passo, a fabrican-
te de automóveis General Motors
(GM) também pensa em expan-
dir seu modelo de TV corporati-
va. Criada com o intuito de apri-
morar a comunicação institucio-
nal da empresa com os públicos
interno e externo, a TV GM atu-
almente funciona em caráter ex-
perimental na fábrica de São Cae-

tano do Sul, na região do ABC
paulista, onde é vista por 8,48 mil
funcionários. Instalada nos res-
taurantes da companhia, veicula
entrevistas e cobertura de even-
tos e ações sociais da empresa em
todo o País, além do material téc-
nico de treinamento. A montado-
ra deve expandir o seu canal fe-
chado para todas as suas unida-

des em breve. Quando isso ocor-
rer, o público abrangido subirá
para 19 mil pessoas.

Por enquanto, a TV ainda não
possui característica comercial,
mas a grade de programação já tem
espaços para propaganda com in-
tervalos nos quais são veiculados
os anúncios que a própria empre-
sa apresenta à mídia tradicional. A

Programação para hospitais
Os hospitais começam a

ganhar modelo de TV fecha-
da voltado para o público de
pacientes e visitantes que
passam por essas unidades.
Depois de ingressar, em
2000, no mercado hoteleiro
com a comercialização de
circuito interno de TV foca-
do em estabelecimentos do
setor, a produtora Vídeo Ho-
tel trabalha hoje na criação
do canal Vídeo Hospital com
a produção de conteúdo es-
pecífico para o segmento.
Além dela, a Brand Storm,
empresa dedicada à constru-
ção de marcas, inaugurou
em outubro do ano passado
a sua TV Mulher e Mãe, vei-
culada em maternidades.

Segundo dados divulga-
dos pela produtora, a expec-
tativa é atingir um público de
1,7 milhão de telespectado-
res por mês entre pessoas
que estão internadas nos
quartos e aguardando aten-
dimento. Até agora, quatro

hospitais já contam com o sis-
tema e mais 11 passam por pro-
cesso de instalação. A fórmula
é igual à utilizada para o canal
Vídeo Hotel e conta com progra-
mação de uma hora em forma-
to seqüencial durante 24 horas
por dia. O projeto de comercia-
lização dos espaços para propa-
ganda também segue a mesma
regra, oferecendo um display
para um patrocinador master,
que tem a sua marca exposta
em todos os televisores instala-
dos no hospital. Os demais
anunciantes podem optar por
adquirir até 50 inserções diári-
as de 30 segundos cada dentro
da grade de programação.

Segundo o sócio-diretor da
Vídeo Hotel Produções, Luís An-
tônio Flaquer, o projeto para o
conteúdo começa com progra-
mas institucionais que traçam um
perfil do estabelecimento e de
todos os recursos oferecidos ao
paciente. "Depois de veicularmos
uma espécie da apresentação do
hospital, damos início à produção

de programas relacionados à
área da saúde", afirma Flaquer.

Já a Brand Storm vem tra-
balhando com um projeto
mais complexo. Exibida via
satélite, a TV Mãe e Mulher
trabalha para um grupo sele-
cionado de maternidades com
uma programação produzida
especialmente para mulheres
que acabaram de dar à luz.
Hoje o canal atinge cerca de
300 mil mães internadas em
150 maternidades no Brasil.
Por enquanto, Kimberly-
Clark Kenko, Sul América Se-
guros e Bristol Meyers-Squib
patrocinam o canal e possuem
infomerciais de um minuto
desenvolvidos sob a direção
da Brand Storm.

Produzida pela TV7, com
direção de Nilton Travesso, a
grade do canal é requintada
e conta com a apresentação
de Cássia Kiss e programas
com Silvia Poppovic, Luiza
Tome e Dora Vergueiro, en-
tre outras. (RBN)

Empresa do Grupo Verdi que
atua na área financeira, a Rodo-
bens Consórcios também come-
ça a ampliar a programação de
sua TV corporativa e caminha
para a abertura de espaços para
propaganda. Uma das pioneiras
no desenvolvimento desse tipo
de mídia, a companhia criou o
canal próprio em 1996 para reu-
nir consumidores interessados
em adquirir consórcios por meio
de assembléias realizadas em es-
túdios. O canal interno sempre
teve a característica de uma fer-
ramenta de ensino para os fun-
cionários e de otimização das ati-
vidades internas, mas desde o
ano passado vem trabalhando
com uma programação mais pró-
xima do conteúdo da TV aberta
para entreter os empregados em
momentos de folga.

A cargo da Rodolink TV, em-
presa do mesmo grupo que dis-
ponibiliza infra-estrutura para a
montagem de TV corporativa, o
canal Rodobens foi reformulado
no ano passado e passou a ter
uma programação mais leve,
como o programa semanal Mo-
mento Rodobens, que oferece
dicas de saúde, beleza e entre-
tenimento aos funcionários. De
acordo com o coordenador da
Rodolink TV, Maurflio Malta, um
dos primeiros profissionais de
TV aberta a trabalhar com um
modelo de TV institucional, o
objetivo de uma TV corporativa
é servir como instrumento de in-
tegração e treinamento de em-
pregados, mas também pode ter
uma característica vendável.

"Introduzimos intervalos co-
merciais nesse programa, mas
somente com anúncios próprios.
É possível que com o tempo pos-
samos abrir para anunciantes
externos", afirma Malta ao res-
saltar que esse modelo precisa
seguir critérios de adequação
aos interesses dos funcionários,
uma vez que a TV corporativa
funciona para ajudar a otimizar
o serviço do corpo funcional, e
não como forma de entreteni-
mento para ter audiência.

Mesmo sem entrar em deta-
lhes, Malta diz que o exemplo con-
creto de comercialização do circui-
to interno está na abertura para o
patrocínio de programas. A partir
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da terceira semana de maio, o exe-
cutivo deve fechar parceria com
empresas externas para a produ-
ção de determinados programas
que fazem parte da linha de comu-
nicação da Rodobens para seus
funcionários. 'Temos de ter cuida-
do para não desviar a atenção do
nosso funcionário para coisas que
vão além do seu trabalho, senão a
TV corporativa perderá a sua prin-
cipal função", explica Malta, que
ainda não revela quem serão as pa-
trocinadoras e nem o teor dos pro-
gramas. "Os projetos ainda estão
sendo montados."

VAREJO
Se em algumas empresas a TV

corporativa começa a se aproxi-
mar de uma mídia de caracterís-
tica comercial, em outros merca-

dos a proposta de um canal in-
terno pode ser ainda mais inte-
ressante. Uma das áreas promis-
soras é a do varejo, que precisa
também se comunicar com os
clientes que circulam por seus
pontos-de-venda. Comenta-se
que grandes redes varejistas,
como Pão de Açúcar e Casas
Bahia, devem iniciar a criação de
um modelo próprio de circuito
interno de TV, mas nenhuma das
empresas quer se pronunciar so-
bre o assunto. No setor financei-
ro, o Unibanco confirma que está
em processo de concorrência
para a instalação de um modelo
próprio, mas preferiu não falar
sobre o assunto por se tratar ain-
da de um projeto embrionário
dentro da instituição.

A primeira empresa varejista

Entrevistas e cobertura de eventos para 8.480 empregados da GM

a inaugurar seu próprio modelo
de circuito interno de TV é a rede
de supermercados Cooperativa
de Consumo. Batizado de TV
Coop, o canal passou a ser veicu-
lado em março em televisores de
seus 22 pontos-de-venda no Es-
tado de São Paulo. A mídia fica
instalada em cada caixa das uni-
dades e deve atingir um público
de 1,2 milhão de associados, que
fazem a suas compras nas lojas
da rede. Em função disso, a em-
presa não pensou duas vezes em
buscar anunciantes interessados
em veicular propaganda em sua
mídia institucional.

De acordo com o gerente de
marketing da Coop, Antônio Mar-
co Trambaioli, a cooperativa pas-
sou a oferecer espaços que podem
ser de 30 segundos até l ,5 minu-
to para os comerciais. "Começa-
mos nosso projeto já com 15 anun-
ciantes", afirma. Diante de um pú-
blico diversificado, a emissora in-
terna não se restringirá a progra-
mas institucionais sobre a rede de
supermercados e procura ofere-
cer uma programação típica de TV
aberta, com a veiculação de clipes
e dicas de culinária, assim como
de ofertas de produtos fabricados
por seus anunciantes. "Consegui-
mos vender cotas de patrocínio
que pagaram o projeto de TV ins-
titucional", celebra Trambaioli. A
TV entra em operação com três
horas de programação diária vei-

Trambaioli, da Coop: cotas de patrocínio pagaram o projeto de TV institucional

culadas durante o horário de fun-
cionamento dos pontos-de-venda,
que vai das 8 da manhã até as 11
horas da noite.

A produção está a cargo da
Arkham Produções, de Santo
André, no ABC paulista, e a tec-
nologia aplicada é da RDS, con-
trolada pelo Grupo Antena l, que
transmite o sinal por meio da

banda KU (a mesma usada por
canais de TV por assinatura via
satélite, como Sky e Directv). A
tecnologia possibilita a utilização
de antenas de recepção de pe-
queno diâmetro (60 centíme-
tros), ideais para instalação rápi-
da a baixos custos, viabilizando
estações remotas com rapidez e
qualidade de imagem digital.

Anúncios




