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São Paulo, 7 de Janeiro de 2005 - O agronegócio cresce no País e isso levou à criação 
de um inovador programa voltado exclusivamente para quem lida com esse negócio no 
dia-a-dia. Surgiu a TV Selecta, resultado de parceria entre a Sementes Selecta, que 
atua em toda a cadeia produtiva da soja, e a Rodobens Comunicação Empresarial, do 
Grupo Rodobens, com forte atuação na região centro-oeste e que tem como principal 
produto a Rodolink TV Corporativa, responsável pela produção da TV Selecta, cuja 
transmissão piloto ocorreu em novembro.  
 
"Percebemos que o agronegócio se desenvolvia rápido e que havia espaço para um 
canal direto de comunicação com o produtor dentro desse segmento", diz o diretor de 
tecnologia e marketing corporativo da Rodobens, João Batista Araújo.  
 
O contrato prevê a transmissão, via satélite, de um programa mensal, ao vivo, nos 
vários pontos de atuação da Selecta pelo País. Os programas são exibidos em teatros, 
clubes, auditórios e em unidades da Selecta. "O objetivo é fazer a apresentação 
tornar-se um fórum de idéias sobre os temas que serão abordado pelo programa", diz 
o presidente da Sementes Selecta, Maurício Mendes.  
 
Parte do programa é material gravado e parte ao vivo, com a participação de um 
palestrante que expõe o tema e depois responde as perguntas dos telespectadores. 
"Esse formato permite uma comunicação direta com o produtor, passando informações 
sobre novas técnicas de plantio", diz Mendes. "A TV Selecta é uma ferramenta ágil 
para o homem do campo", afirma o diretor da Rodolink TV, Maurílio Malta.  
 
Entre alguns assuntos que já foram abordados pela TV Selecta estão Seguro Agrícola, 
Comercialização de Safra e a Praga Ferrugem. "As pautas para o programa são 
levantadas pela Selecta, que possui outros canais de comunicação com o produtor, 
como o telefone ou mesmo o e-mail (tvselecta@selecta.com.br), que também têm a 
função de receber dúvidas sobre os programas já transmitidos.  
 
A Selecta Sementes, com base em Goiânia, possui cerca de 4 mil clientes e responde 
por 20% do mercado de sementes de Goiás, segundo informações do presidente da 
empresa. Em 2004, produziu 700 mil toneladas de soja e a previsão para este ano é 
de 800 mil toneladas.  
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