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As TVs corporativas estão de cara nova. Saiba o que as empresas estão fazendo para manter seus 
funcionários sintonizados  
  

 
Antonio Garavello Júnior, na TV Ponto Frio: informação e empatia com os funcionários 

Primeiro foi uma funcionária da filial de Cascavel, tão sorridente que o deixou constrangido. 
Depois, veio um vendedor de Uruguaiana cumprimentá-lo efusivamente. Desde então, o assédio a 
Antonio Garavello Júnior, de 43 anos, diretor da rede Ponto Frio no sul do país, vem se repetindo 
por onde ele passa. A razão de sua popularidade é ter aparecido na televisão para um público de 
nada menos que 7 500 funcionários espalhados por 350 lojas da rede no Brasil.  

Em depoimentos à TV da empresa, Garavello conseguiu algo ainda mais importante que ser 
reconhecido: criar empatia com os cerca de 1 000 funcionários das 106 lojas sob seu comando. 
"Obviamente eu não tenho como conhecer todo mundo que trabalha na rede, mas é bacana ficar 
famoso e comprovar que o veículo funciona e gera um clima positivo de pertencer ao mesmo 
time", diverte-se Garavello, que ainda não chegou a ponto de distribuir autógrafos.  

A TV corporativa do Ponto Frio foi inaugurada em 1999 com o objetivo de tornar mais ágeis e 
uniformes as informações disseminadas na empresa. Com programas quinzenais de 30 minutos, 
ela promove treinamentos para os funcionários, faz campanhas de incentivo e divulga informação 
sobre as estratégias e o desempenho dos negócios. Além disso, dá dicas de saúde e 
esclarecimentos sobre benefícios e questões trabalhistas. A cada exibição, os telespectadores 
preenchem uma ficha com dúvidas, críticas e sugestões, o que também podem fazer por meio de 
um endereço eletrônico exclusivo. "Era um desafio uniformizar a comunicação interna de uma 
empresa com esse porte e com tamanha dispersão geográfica, de forma lúdica e atraente", 
explica Márcia Amorim, diretora de recursos humanos do Ponto Frio.  

A transmissão é feita via satélite pelo sinal da Sky, e a produção de cada programa custa de 20 
000 a 100 000 reais. "Não é barato para implementar. Para manter a qualidade, é preciso pagar 
uma equipe profissional, ter um bom roteirista, vinhetas atraentes e, principalmente, conteúdo", 
diz Márcia, que já colhe resultados. A padronização do atendimento telefônico saltou de 10% para 
90% graças a um treinamento em forma de atração televisiva.  

Outro exemplo vem do próprio Garavello, para quem o programa especial sobre listas de 
casamento comprova a eficácia da telinha. Pela TV, os funcionários aprenderam a fazer, controlar 
e vender a idéia aos consumidores, além de receber informações detalhadas sobre os produtos 
que podem entrar numa lista. "O treinamento foi o ponto alto do programa, e o resultado foi o 
crescimento da demanda", afirma o diretor. A empresa já tem um acervo de fitas, que podem ser 



consultadas pelos funcionários, e que atende, principalmente, aqueles que estão chegando na 
companhia. Garavello mesmo, que não é o público-alvo do canal, se beneficia dos programas da 
TV Ponto Frio. De seu escritório em Porto Alegre, o executivo já não se sente mais tão isolado da 
sede da empresa, que fica no Rio de Janeiro. E decretou o fim das infindáveis reuniões a toda 
hora. "Ficou tudo mais rápido", afirma.  

Cada empresa tem a sua necessidade, mas dois ingredientes não podem faltar nas atrações 
corporativas: a empresa por dentro -- é claro -- e a emoção, como na TV convencional. Para 
elaborar o conteúdo exibido nos programas, a produtora contratada e a área responsável, em 
geral o RH, têm de manter uma parceria afinada. "No início, o pessoal quer enfiar tudo num único 
programa", explica o roteirista Illan Rawec, que trabalha para a produtora carioca AV, que faz os 
programas do Ponto Frio e do Sendas, entre outros. Segundo ele, no começo é trabalhoso 
convencer os funcionários a aparecer na telinha, mas, com o tempo, a resistência é rompida. 
"Hoje tem até fila", brinca Rawec.  

Vale tudo para cativar a audiência. Inspirando-se em quadros da TV aberta, a AV lança mão de 
formatos consagrados, como minisséries, pegadinhas e telejornais, para passar o recado aos 
telespectadores. Na TV Sendas, quadros como Bastidores e Repórter Por um Dia são sucesso de 
audiência. Neles, funcionários da rede de supermercados exibem seus talentos fora do trabalho ou 
apresentam algo relativo à empresa. Em outro quadro, o Marreco Teve um Treco (Marreco é o 
mascote da empresa), a mancada de um funcionário na hora do atendimento é reconstituída no 
estilo Linha Direta, mas sem o sensacionalismo do policial da Globo. O pito é passado em forma 
de ficção, sem constrangimento. "A linguagem e a estética da TV são acessíveis a todos os 
funcionários, do alto à base da organização", diz Alessandra Agarez, gerente de desenvolvimento 
e RH do Sendas. "Mas de nada adianta querer usar a TV para falar coisas bonitas: tem de agregar 
valor ao dia-a-dia dos colaboradores."  

Volta às origens 

A chamada TV corporativa nasceu há 15 anos no Brasil. Naquela época, para assistir a 
teleconferências ou participar de teletreinamentos, os funcionários precisavam se deslocar até 
algum dos 27 auditórios da Embratel pelo país afora. Era trabalhoso e pouco eficiente, como logo 
percebeu o grupo Verdi, de São José do Rio Preto, São Paulo, que atua nos setores de transporte 
e imobiliário. Num gesto ousado, há sete anos o Verdi montou a própria emissora, a Rodolink. 
Eles têm sinal próprio de satélite, estúdios e capacidade para gerar 24 horas de programação. O 
canal é tão eficiente que virou uma nova fonte de renda para o grupo, que vende seus serviços a 
empresas do porte de AmBev e Bradesco Seguros. Suas imagens já chegaram a mais de 800 
pontos de recepção, em mais de 5 000 horas de programação.  

O grupo Verdi continua investindo em TV -- já foram 4 milhões de reais entre 1995 e 2002 -- 
porque logo no começo percebeu sua utilidade. Em 1997, em plena turbulência gerada pela crise 
asiática, o consórcio Rodobens, que pertence ao Verdi, vendia mensalmente 700 cotas de 
caminhões pesados. Em 15 dias, 3 000 vendedores receberam treinamento intensivo e 160 
parceiros foram informados sobre as vantagens do consórcio integrado. O resultado é que, em 45 
dias, foram vendidas 5 400 cotas no valor de 100 000 reais cada uma, um recorde da Mercedes-
Benz no mundo. "Tínhamos metas claras e definidas", explica João Batista Araújo, diretor de 
tecnologia e marketing do grupo, que recebeu o Prêmio Top de Marketing 1998. Em 2003, a TV 
Rodolink deve gastar 1 milhão de reais na construção do segundo estúdio, agora na cidade de São 
Paulo, e em uma unidade móvel para cobrir qualquer localidade.  

É claro que nem todas as empresas precisam encarar um investimento tão alto e arriscado para 
passar sua mensagem pela TV. Novas tecnologias facilitam o acesso e transformam as emissoras 
corporativas quase numa tendência como ferramenta de comunicação. A Rede dtcom, por 
exemplo, desenvolve programas de educação corporativa a distância para cerca de 200 



companhias em todo o país. Trata-se de uma das maiores redes corporativas de TV digital via 
satélite da América Latina. Reúne cerca de 170 000 usuários em mais de 1 800 salas de 
treinamento. "Com o surgimento de novas tecnologias de transmissão, os custos para 
implantação e transmissão caíram significativamente, propiciando a migração de diversas 
empresas para o segmento de transmissão via satélite", afirma Celso Cover, diretor operacional 
da dtcom.  

"O grande risco é transformar a TV em remédio para todos os males", adverte Jacy Corrêa Leite, 
coordenador da GV Net -- área de educação a distância da Fundação Getulio Vargas de São Paulo 
(FGV-Eaesp). Por isso, a maioria das empresas continua mantendo seus jornais internos e murais 
mesmo depois de adotar a TV corporativa. "Nada substitui a reunião presencial ou a dinâmica de 
grupo: os recursos podem coexistir, uma coisa não elimina a outra", diz Corrêa Leite. "Além do 
mais, para ter um bom aproveitamento, é preciso que haja prazer -- imagine ser obrigado a 
assistir a programas políticos todos os dias", compara o especialista.  

É exatamente para evitar esse risco que o Pão de Açúcar, um gigante com 60 000 colaboradores, 
só recorre à TV em algumas situações. Na primeira vez, apresentou um programa dominical, pela 
manhã, para disseminar a campanha de prevenção à Aids. Os funcionários foram avisados de 
antemão, e o programa foi ao ar pela TV aberta. Na segunda vez, também em transmissão 
nacional, a empresa convocou donas-de-casa para trabalhar em suas lojas. Em menos de uma 
semana, recebeu mais de 250 000 candidatas. Mas a diretora executiva de RH, Maria Aparecida 
Fonseca, é cautelosa. "Essa ferramenta só é boa se tiver conteúdo que a justifique", diz Maria 
Aparecida, defensora da manutenção dos recursos de comunicação convencionais.  

Recentemente, a empresa começou a veicular o primeiro de uma série de programas internos 
sobre os produtos vendidos nas lojas, como o macarrão, o queijo e o azeite. "Notamos que era 
fundamental explicar a nossos funcionários por que um macarrão pode custar de 90 centavos a 20 
reais", explica o diretor regional Paulo Lima, de 60 anos, mentor da idéia e âncora do programa 
sobre macarrão. Numa produção sofisticada de 30 minutos de duração, com direito a sessão de 
degustação nas lojas, o funcionário viaja pela história do alimento e ainda adquire dicas de 
culinária. "Com conhecimento sobre o produto, o funcionário vai interagir melhor com o cliente", 
acredita o diretor.  

Paulo se sai muito bem na TV. O pessoal da TV1 de São Paulo, responsável pela produção, diz que 
ele faz de primeira, o que significa gravar uma única vez. Pudera: ele já havia participado de 
campanhas da empresa em rede aberta, durante o surto de cólera há mais de dez anos, e 
também do programa de Olivier Anquier no canal pago GNT. Além disso, Paulo dá um show no 
fogão. "Já sou um sujeito popular, mas me sinto à vontade para falar do que tenho experiência e, 
além do mais, sou um apaixonado pelo que faço e é por isso que tenho credibilidade", diz.  

Para a Nestlé, a consolidação da imagem institucional foi o que impulsionou a inauguração de sua 
TV corporativa há três meses. A campanha Junta Brasil, por exemplo, foi lançada no mesmo dia 
nas 125 fábricas no Brasil e nos escritórios, onde trabalham 15 000 funcionários. "É fundamental 
passar os conceitos e a visão da empresa em questões estratégicas", diz Carlos Faccina, diretor 
de assuntos corporativos da Nestlé Brasil. Além disso, a empresa vem economizando em despesas 
de viagens algo em torno de 1 000 reais, entre avião e hospedagem, por pessoa, em reuniões 
fora do escritório. "Era uma fortuna deslocar 700 pessoas da chefia para participar de congressos 
de um dia, em hotel", diz Faccina. "A rentabilidade não é ideal e 70% dos participantes não 
repassavam as informações em efeito cascata." Para o diretor de assuntos corporativos, quem 
mais se motiva com a TV são os funcionários mais jovens, entre 20 e 35 anos, que se inspiram 
vendo na tela exemplos como o do presidente Ivan Zurita, que começou na empresa há 30 anos 
como estagiário. O impacto de colocar "quem manda" falando com o empregado já é parte da 
estratégia das produtoras e departamentos de RH. Se ele começou por baixo na organização, o 
apelo ainda é maior. "Mas o líder tem de ser verdadeiramente carismático; caso contrário, não 



adianta", diz o especialista Corrêa Leite, da FGV-Eaesp. "Quando a pessoa (ou a empresa) é 
apagada, não há maquiagem que faça milagres."  

Solução via computador 

Com gastos de 25 000 reais por mês, o grupo Algar produz seu programa semanal, que é 
disponibilizado em Windows Media Player para todos os funcionários 

Durante dez anos, a correria imperava para o grupo Algar exibir seu programa semanal, período 
em que os programas eram produzidos em fitas VHS e depois distribuídos pelas empresas. "Valeu 
a pena, e hoje temos um registro precioso da nossa história", diz o diretor de comunicação do 
grupo, Celso Machado. Desde 2002, a holding mineira, com 80% de seu foco em 
telecomunicações, passou a investir num canal intranet para se comunicar com seus 7 000 
funcionários. A vantagem é que a maioria dos colaboradores do grupo trabalha na frente de um 
computador. Toda segunda-feira, um programa de 4 minutos está disponível pelo Windows Media 
Player, inclusive com opção de closed caption (com legendas). "Quando um conselheiro que mora 
no exterior participa de alguma reunião, está por dentro de tudo o que se passa na empresa", diz 
Machado. Com gastos de 25 000 reais ao mês para produzir quatro edições, todos parecem 
satisfeitos. O jornalzinho e o mural foram até eliminados por lá. Uma pesquisa interna detectou 
que 100% dos telespectadores assistem mais de uma vez ao programa. Letícia Nannetti Lopes, 
por exemplo, que trabalha numa das empresas do grupo no Rio de Janeiro, se sente mais 
integrada à empresa desde que começou a receber os programas. Ela agora conhece o rosto dos 
colegas com os quais conversa por telefone ou e-mail e já se acostumou com os "erres" puxados, 
que são uma espécie de dialeto oficial do grupo, que tem sede em Uberlândia, Minas Gerais. Nada 
que a empresa coloca no ar é segredo. Tanto que duas vezes por semana uma versão reduzida do 
programa vai ao ar como um informe publicitário de 90 segundos em Uberlândia e região, no 
intervalo do Bom Dia Brasil, da TV Globo. "É um grande negócio, que nos permite fazer divulgação 
interna e externa, usando o mesmo material", diz Machado. "Nossos associados têm de saber das 
coisas antes do Jornal Nacional."  

A gente conversa, a gente se entende 

Trinta segundos de um comercial não bastam para pôr o papo em dia. Foi pensando nisso que a 
Avon, líder no mercado de cosméticos, elegeu um programa de TV para se comunicar com suas 
800 000 representantes (sem vínculo empregatício) e 60 milhões de consumidoras pelo Brasil -- 
e, de quebra, conquistar outros milhares. A empresa também exibe trechos dos programas nos 
refeitórios da empresa, onde trabalham 4 000 pessoas.  

Com direção de Nilton Travesso, criador da TV Mulher, um marco na televisão brasileira dos anos 
80, e apresentação de Laura Wie e produção de Rosana Hermann, o Tudo Avon é exibido há três 
meses pela Rede TV! aos sábados (das 14h15 às 15h15), e há quase um mês pela Rede Mulher, 
aos domingos (das 17 às 18 horas). A única coisa que o difere dos outros programas femininos é 
não ter espaço para culinária.  

De resto, traz famosos e especialistas para falar sobre beleza, informações sobre os produtos da 
marca e história da empresa e até dicas de como a revendedora deve se vestir.  

"Apesar de fazer a distribuição de mais de 5 milhões de folhetos informativos, instrumento de 
trabalho das revendedoras, e de ter uma revista mensal, a TV complementa nosso marketing em 
forma de entretenimento", diz Eduardo Bruder, vice-presidente de marketing da Avon. O 
programa registra em média 1 ponto no Ibope. A audiência individual na Grande São Paulo, por 
exemplo, chega a 38 700 pessoas.  
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