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Canal de TV e revista Imagine são interativos e unem tecnologia e entretenimento 
 
A TVA reformulou os pontos de contato para o relacionamento com seus assinantes. A New 
Content criou para a empresa a revista Imagine, com tiragem de 100 mil exemplares, e o 
canal Imagine TV. “Sob o guarda-chuva Imagine, os dois canais trazem uma proposta nova, 
que une tecnologia e entretenimento”, explicou Roberto Feres, sócio da New Content. 
 
A mudança na comunicação da operadora de TV por assinatura com seus clientes também 
atingiu o guia On TVA, que mudou de formato. “Está em um formato reduzido. É um guia mais 
simples, feito em cima da grade de programação”, disse Feres.  
 
A TV e a revista Imagine vão facilitar o espaço de interatividade com o cliente da TVA. “Hoje a 
gente consome mídia de maneira muito diferente. O cliente tem acesso a muita informação. É 
estimulada essa conexão que extrapola o limite da TV”, acrescentou Feres. A intenção é que 
esses dois veículos sejam como um hiperlink do mundo da TV com a programação. “Vamos 
trazer o consumidor para o jogo, ele vai entrar para a história”, contou o sócio da New 
Content. O primeiro número da Imagine, por exemplo, tem como reportagem de capa uma 
entrevista com o ator Selton Mello. As perguntas foram enviadas para a redação pelos 
assinantes.  
 
O Imagine TV também terá boa participação dos clientes da TVA. Serão gravados alguns 
quadros com o comentário dos assinantes. “Vamos trazer essa dimensão de interatividade, 
mas com a ideia de promover a programação”, explicou Feres. 
 
A ideia de criar esses novos  meios para falar com os consumidores foi inspirada pela mudança 
veloz dos meios de comunicação. “Como somos provedores de entretenimento, vimos essa 
necessidade de criar esse novo lar digital”, falou Virgílio Amaral, diretor de estratégia e 
tecnologia da TVA. Amaral explicou que o consumidor que não está inserido nesse mercado de 
tecnologia muitas vezes não consegue entender toda diferença, por isso, a necessidade de dois 
pontos de contato que simplificassem esse novo mundo. “Queremos mostrar como viver 
melhor nesse mundo digital. Usar veículos antigos de forma nova” complementou Amaral.  
 
Publicidade 
 



Desde abril, a TVA está com o plano integrado de comunicação “Loucos por TVA”, que causou 
um aumento de 30% no volume de vendas pelo call center da empresa. A campanha, que 
terminou no último sábado (20), era formada por ação de merchandising diferenciada, exibida 
no “Hoje em Dia”, da Record. Além das ações de merchandising, a campanha tinha spots de 
rádios, breaks na programação da TV Record, banner em veículos online, landing page e 
anúncios impressos. “A ação foi baseada em um quiz com perguntas sobre a programação dos 
canais exibidos. Para esse game, preparamos um concurso cultural com assinantes da TVA, 
participantes do programa de relacionamento T Vantagens, que é integrado com a Telefônica”, 
explicou Leila Lória, diretora geral da TVA. 
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