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ransmitir informações cla-
ras e uniformes para fun-
cionários de sua rede de
lojas exclusivas era um
desafio que a fábrica de mó-
veis Todeschini, de Bento
Gonçalves (RS), precisava

superar. Há cerca de dois anos, a com-
panhia lançou um amplo programa de
treinamento apoiado em três pilares:
cursos presenciais, ensino à distância
por meio da internet e, mais recente-

mente, a partir de julho de 2007, a
implantação da TV Saiba+ Todeschini.
Cerca de 5 mil pessoas envolvidas no
negócio assistem a dois programas
semanais em 350 lojas espalhadas pelo
Brasil, estratégia que atinge lojistas, ge-
rentes, vendedores e montadores. "A
empresa se preocupa com a padroniza-
ção do atendimento em toda sua rede.
A linguagem e a rapidez da TV garan-
tem essa sincronia", diz Márcio Ma-
chado, coordenador do setor de treina-
mento da moveleira.

A motivação, o aumento de produ-

tividade e a conquista da excelência
nos serviços prestados alcançados
por meio de programas corporativos
de televisão não são novidade no
mundo. Nos Estados Unidos, grandes
empresas da indústria e do varejo já
investem nessa tecnologia há um bom
tempo. No Brasil, a "febre" está come-
çando: "É surpreendente o número de
solicitações que temos recebido de
diversos setores", afirma Marcelo
Miranda, diretor de aquisição e novos
negócios da Sky Empresas (braço da
operadora de TV por assinatura Sky),
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companhia lançada para atender
exclusivamente o ambiente corporati-
vo. A empresa conta com clientes
como Fiat, AmBev, Petrobras, Casas
Bahia, Santander, Banco Real e a pró-
pria Todeschini.

Boa parte dessas em-
presas não dispensa meios de comu-
nicação mais tradicionais, como os
memorandos, o mural, o jornal inter-
no e mesmo a intranet, mas o poder
de mobilização e assimilação das
mensagens por meio dos programas

de televisão, de acordo com seus
entusiastas, não se compara ao dos
outros métodos. "A TV também gera
a sensação de participação, aproxima
o funcionário da cultura da empresa e
permite que ele ouça a mensagem
diretamente dos líderes", diz Arnold
Eugênio Correia, diretor-geral da
Subway Link, outra operadora paulis-
ta de televisão via satélite, que trans-
mite programas para indústrias como
Whirlpool e Tigre e varejistas como
Wal-Mart, Ri Happy Brinquedos, Per-
nambucanas e Magazine Luiza.

A tese de Correia é corroborada
por Ivone Santana, gerente de rela-
ções institucionais da rede de lojas
fundada em Franca (SP) pela empre-
sária Luiza Helena Trajano Rodri-
gues, a Magazine Luiza: "Nossa ges-
tão é democrática, é uma gestão de
pessoas. Valorizamos o conhecimento
do vendedor, que participa dos conse-
lhos para a tomada de decisões. A te-
levisão corporativa fortalece essa cul-
tura, gera o sentimento de proximida-
de e de identidade com o que chama-
mos de 'jeito Luiza de ser'".

Cerca de 12 mil funcionários em
394 lojas e seis centros de distribui-
ção da rede assistem à TV Luiza. Um
dos diferenciais da empresa em seu
estilo de comunicação é envolver
seus colaboradores na feitura dos
programas, transmitidos ao vivo, que
abordam um menu variado de temas,
como o funcionamento de um televi-
sor de plasma, o código de ética da
companhia ou as ofertas da semana.

A mesma estratégia de comunica-
ção é usada pela fabricante de bebi-
das AmBev, em que a equipe também
colabora na elaboração dos progra-
mas, transmitidos para 24 mil funcio-
nários diretos e 20 mil indiretos (nas
revendas). Segundo Elisabeth Furiati,
gerente de Gente e Gestão da AmBev,
treinar a força de vendas e atualizá-la,
fazendo com que a mensagem seja
recebida de forma igual por todos, foi
o principal objetivo da empresa ao
implantar sua TV corporativa, em
1999. Hoje, a companhia tem planos
de criar conteúdos específicos de trei-
namento para as suas fábricas.

A rede de supermercados
Wal-Mart do Brasil, por sua vez, man-
tém dois programas diferenciados em
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seus monitores: o interno, destinado
ao treinamento dos funcionários; e o
externo, com opção de informação e
entretenimento para os consumidores
e com venda de espaço publicitário
para os fornecedores. Lançado em
março de 2008, os canais colocados
nos pontos-de-venda obtiveram suces-
so imediato nas lojas Big, Sam's Club,

Hiper Bompreço e Wal-Mart Super-
center, com aprovação de 90% dos
clientes entrevistados nas lojas paulis-
tanas, que haviam implantado o siste-
ma anteriormente, em caráter experi-
mental, "Além de levar entretenimento
e notícias aos clientes, a TV é uma fer-
ramenta de grande valia para .nossos
fornecedores, que têm a oportunidade

de 'falar1 com seus consumidores na
hora em que eles estão mais próximos
de seus produtos", diz José Eduardo
Cabral, vice-presidente comercial do
Wal-Mart Brasil.

Outra empresa que utiliza a TV
corporativa como pista dupla é a Ri
Happy Brinquedos. Para os 1.600 fun-
cionários das 83 lojas da rede, são

Não há segredos para criar
uma TV corporativa. E o
investimento inicia! pode ser
diluído com a instalação de
mais pontos de recepção

Tecnicamente, criar um circuito
fechado de TV em uma empresa não
é complicado: basta contratar os
serviços de uma operadora (que
transmitirá os programas via satélite),
estabelecer os pontos de recepção,
instalar antenas e monitores. "É
simples como fazer a assinatura de
uma TV", conta Marcelo Miranda, da
Sky Empresas. Para garantir o sigilo, a
transmissão passa por um processo
de criptografia e é operada e
regularizada pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).

O sistema permite vôos mais

ousados ao redor do planeta.
Se uma comissão da empresa
visita uma feira internacional em
Roma, por exemplo, há como
transmitir ao vivo sua imagem
e sua mensagem para os
funcionários no Brasil, exatamente
como fazem os repórteres
de jornais televisivos que
cobrem a sucessão presidencial
nos Estados Unidos ou a
Oktoberfest, em Munique.

Arnold Correia, da Subway Link,
explica que o investimento na
criação de um circuito interno
é amortizado ã medida que são
criados mais pontos de recepção,
otimizando a operação.

Para dar uma idéia do alcance
da TV corporativa, a maior rede
corporativa de televisão do mundo
é a do Wal-Mart americano, que
transmite 16 canais em 6 mil
pontos nos Estados Unidos.
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gerados programas específicos de trei-
namento e transmitidas reuniões de
departamentos, o que os aproxima, em
tempo real, das deliberações da empre-
sa. Para os clientes, é veiculada uma
programação diária de entretenimen-
to e informação, incluindo filmes com
processos explicativos sobre o funcio-
namento de determinados produtos e

exibição de eventos pontuais, como a
transmissão ao vivo de feiras do setor
de brinquedos e pronunciamentos da
direção da rede em datas especiais.
"A TV corporativa proporciona um
contato íntimo entre o funcionário e a
empresa, fazendo com que ele receba
informações da maneira mais fidedig-
na possível-. Isso aumenta o nível de

motivação e acelera muitíssimo a efi-
ciência", diz Ricardo Sayon, diretor da
Ri Happy. E, embora seja difícil men-
surar o impacto que a implantação da
TV Ri Happy causa nos resultados da
empresa, Sayon não tem dúvida de
que tal ferramenta também é um
excelente mecanismo para incremen-
tar o processo de vendas.

4 TV corporativa abre um novo
caminho para os profissionais
de comunicação, muitos com
experiência na TV aberta

Não apenas industriais, varejistas,
funcionários e clientes comemoram
a onda televisiva nas corporações.
Abre-se um novo - e polpudo -
mercado para técnicos, jornalistas,
gente da área de marketing, de
propaganda e demais profissionais
ligados ao mundo da comunicação.
Transmitir um programa via satélite
em um circuito fechado é algo
relativamente simples com a
tecnologia de que hoje se dispõe.
Criar conceitos e elaborar uma
comunicação agradável e inteligível
já são tarefas mais difíceis de ser
cumpridas. Ana Paula Padrão,

conhecida nacionalmente por ter
apresentado telejornais na
Rede Globo e no SBT, farejou as
boas possibilidades desse novo
nicho de mercado. Ao firmar
com a rede de Silvio Santos um
contrato de produção independente
de programas jornalísticos e montar
a própria empresa, a Tuareg, sentiu
o "chamado" do mundo corporativo.
Hoje, seu principal cliente é o
Magazine Luiza, cujos programas
são roteirizados e dirigidos peta
produtora. "Muitas empresas
sabem exatamente o que querem
dizer, mas não como dizer.
Esse é o papel do profissional
de comunicação, que ajuda a
companhia a transmitir a
informação de maneira organizada,
limpa, bonita", diz Ana Pauia,
animada com o aquecimento dos
investimentos em mídia digital.
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