
Exclusivo para mamães
Agência cria canal gratuito para maternidades, com produções inéditas e artistas globais.

A
mulher que se torna mãe
não ocupa os seus
pensamentos apenas com
os cuidados com o bebê.
Ela também quer saber

como pode cuidar de seu corpo, tem
dúvidas sobre a sua vida afetiva e não
quer deixar de se divertir. Pensando
neste público, a agência de marketing
Brand Storm criou a TV Mulher & Mãe,
um canal voltado exclusivamente para
mulheres que acabaram de dar à luz,
com produção exclusiva e inédita.
Lançada em janeiro, a TV é transmitida
para cerca de 150 maternidades de 15
estados brasileiros, atingindo um
público de aproximadamente 300 mil
mulheres."Nossas pesquisas
mostraram que quando a mulher tem
o bebê, toda a atenção dos familiares e
amigos se volta para o recém-nascido.
O canal chega para auxiliar esta
mulher"afirma Waltely Longo, diretor-
geral da Brand Storm.

Após uma primeira pesquisa,
realizada pela Franceschini Análise de
Mercado, a empresa constatou que as
mulheres grávidas e as novas mães
constituíam um grupo interessante de
consumo, já que nesta fase a vontade
de adquirir produtos (que vão de
móveis a carros) seria maior que em
outros períodos."O canal teve origem
em uma pesquisa para conhecer este
público. Após os resultados, vimos que
ele poderia se tornar uma
oportunidade para que as marcas
tivessem presença na vida dessas
mulheres"explica Longo. Assim foi
criada a TV Mulher & Mãe, com um
investimento inicial de R$ 1,2 milhão.

Só publicidade
Com programação no ar durante

24 horas diárias, o canal foi
programado para ter fonte de receita
exclusivamente comercial, já que as

maternidades não pagam para ter o
conteúdo em seus televisores. No entanto, o
diretor-geral da Brand Storm lembra que
nem todos os anunciantes são bem-vindos.
"Não aceitamos patrocínio de produtos e
empresas que possam entrar em conflito
com a maternidade, como medicamentos e
convênios médicos. Além disso, são vetados
comerciais de produtos que desestimulem
o aleitamento materno, como chupetas ou
leite','diz Longo, que lembrou que a questão
do aleitamento também é enfatizada pelo
canal por meio de uma parceria com o
Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), para a divulgação de seu programa
de desenvolvimento infantil.

Os 12 minutos de espaço comercial
inseridos a cada hora na grade de
programação são preenchidos com
propagandas feitas pela própria TV Mulher &
Mãe (em trabalho conjunto com a agência
escolhida pelo cliente), ou pelas empresas,
desde que adequadas à linguagem do canal.
Os principais anunciantes são a Kimberly-
Clark (Fraldas Turma da Mônica),a
SulAmérica Seguros (SulAmérica
Educaprevi), a Gessy Lever (Becel) e a Bristol-
Myers Squibb (Pomada Dermodex).

A programação também segue o

modelo da produção publicitária.
Diferente dos canais de TV aberta, nos
quais a programação é mutante e o
público é o mesmo, a TV Mulher & Mãe
tem uma grade fixa, reprisada a cada
três dias (tempo médio que a mulher
passa na maternidade), garantindo
conteúdo inédito para um público
rotativo/Temos de buscar a qualidade
máxima do conteúdo e da imagem
dos programas, pois assim como o
comercial de TV, eles serão
transmitidos repetidas vezes','explica
Longo. A atualização da programação
será feita com a renovação de 25% da
grade a cada seis meses.

A produção dos programas,
realizada com câmeras Betacahr»
Digital,ficou a cargo da TV 7
Videocomunicação, com direção geral
dos veteranos da TV aberta Del Rangel
e Nilton Travesso,equipe de roteiristas
coordenada por Márcio Araújo e
coordenação de produção de Patrícia
Cunha. As atrações são voltadas
principalmente para o momento em
que a mulher volta para casa e retoma
as suas atividades. Destacam-se os
programas "Mais Linda do Que Nunca','
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apresentado por Luiza Tomé, que traz
dicas de estética, beleza, moda e
ginástica para voltar à forma;"Curtindo
a Vida de Mãe" mostrando opções de
entretenimento para a mãe e o seu
bebê, com apresentação de Lorena
Calábria;"Entre Papos e Papinhas','no
qual a chef de cozinha Rita Lobo
ensina a preparar pratos para diversas
ocasiões; um programa de entrevistas
com Silvia Poppovic;e"1° Dia em Casa"
apresentado por Tânia Rodrigues, um
reality show que acompanha a vida de
três casais, da maternidade ao primeiro
dia em que levam o bebê para casa. A
âncora do canal é a atriz Cássia Kiss,
mãe de quatro filhos, que além de
fazer as chamadas de apresentação,
também gravou os comerciais da
campanha do Unicef.

Além destes, a TV conta também
com três programas comprados da
GNT:''Superbonita';"Mãe & Cia" e
"Alternativa Saúde" e em breve deve
disponibilizará série "O Bebê Humano"

do Discovery Channel,com três episódios
sobre o desenvolvimento do bebê, desde o
feto até o primeiro ano de idade. A atração
que aborda o "pensar, falar e andar" dos
recém-nascidos foi exibida no Brasil pela
Discovery Home & Health.

Expansão
O canal é transmitido diretamente via

satélite, pelo DTH da rede DTCom. Não há
custo para as maternidades,que recebem
a antena e o receptor do canal, que
também fica responsável pela

O canal é mantido com receita
publicitária, a distribuição é gratuita para
as maternidade*, conta Waltely Longo.

manutenção dos equipamentos.
Os próximos passos para a TV

Mulher & Mãe,que faz parte de apenas
um momento na vida da mulher, são
voltados para a expansão da
experiência vivida na maternidade,
levando o conteúdo para fora do
quarto do hospital."Um dos nossos
planos é colocar no ar, em TV aberta,
um programete semanal para dar
continuidade aos programas que a
mulher pôde assistir durante o período
em que ficou internada','conta Longo.
Além deste, há planos de venda de
DVDs com conteúdo inédito da TV
Mulher & Mãe, e a produção de um site
voltado a compras e serviços.
"Negociamos também, com um grupo
internacional de investidores, levar o
canal para o resto da América Latina e
para o sul dos Estados Unidos"conclui.
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