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Empresa, que está prestes a completar duas décadas, atribui desempenho a sua atuação 
integrada.  
 
O jornalista Sergio Motta Mello, que há 20 anos abandonou a fama efêmera da telinha para 
investir no nascente mas ainda incipiente, na época, mercado da comunicação corporativa, com 
certeza deve se sentir orgulhoso quando, a caminho de sua sala, vê as obras que vão anexar os 
três andares do prédio ao lado da já espaçosa sede da sua empresa, a TV1 Comunicação e 
Marketing, no bairro de Perdizes, em São Paulo, mais que duplicando o seu espaço físico.  
 
Afinal, elas dão um pouco a dimensão física do crescimento de um negócio que começou há 19 
anos em um modesto apartamento e hoje forma um sólido aglomerado de quatro empresas - TV1 
Vídeo, TV1 Eventos, TV1.Com e TV1 Editorial - cobrindo praticamente todas as áreas de interesse 
da comunicação corporativa. Além disso, a empresa fechou 18 dos seus 19 anos no azul, teve um 
crescimento recorde de mais de 40% no ano passado e tem a expectativa de crescer entre 10% a 
15% neste ano.  
 
A TV1 Comunicação e Marketing é focada em eventos corporativos, marketing de relacionamento 
e estratégias promocionais e, para Mello, os resultados positivos vêm do seu estilo de 
comunicação integrada. "A sinergia entre as equipes das diferentes áreas de atuação permite o 
desenvolvimento de soluções dirigidas, customizadas e, principalmente, integradas para o 
mercado corporativo", diz Mello. Apesar disso, cada uma das empresas têm uma estrutura 
independente inclusive financeira e devem ter eficiência e preços para concorrer no mercado pelos 
trabalhos das co-irmãs.  
 
Para Mello, o crescimento deste mercado de comunicação corporativa é basicamente fruto do 
desenvolvimento tecnológico e só foi possível com o advento do vídeo portátil. "Antes o mercado 
corporativo era restrito em razão do alto custo da produção em filmes", lembra. "Poucas 
empresas podiam investir US$ 300 mil em um filme e quando o faziam era apenas para filmes 
institucionais", explica. "Era a época do audiovisual, que só foi suplantado pelo VT e permitiu um 
brutal barateamento das produções."  
 
Mello lembra ainda que as mudanças da economia brasileira a partir dos anos 90 também foram 
decisivas para o desenvolvimento deste mercado. "O Brasil hoje é um player inserido no mundo 
globalizado o que significa para as empresas participar de um cenário mais competitivo para seus 
produtos. Esta situação foi delineando os investimentos em comunicação corporativa", comenta o 
jornalista. "Além disso, a presença de consumidores mais exigentes e a necessidade de falar com 
vários públicos levou ao uso de novas mídias."  
 
Quando abriu a empresa, Mello já havia completado mais de 20 anos de uma bem sucedida 
carreira no jornalismo, da imprensa escrita, no jornal O Estado de São Paulo à Rede Globo. Ele 
voltava de seu tempo de correspondente no exterior e aproveitou o fato de estar há mais de cinco 
anos morando fora do País para importar seus primeiros equipamentos. Montou a empresa com 
"uma mesa, telefone e uma secretária" e a implicância de umas senhoras do apartamento vizinho 
que não entendiam para que servia aquela parafernália toda.  
 
Mello diz acreditar que muito do sucesso da TV1 vem de própria história. "Viemos do fazer para o 
pensar, evidentemente sem tirar a importância deste", comenta. "Mas esta perspectiva é 
exatamente o contrário do que normalmente acontece e isso acabou gerando muita confiança de 
nossos parceiros", completa Mello.  
 
A novidade agora é um núcleo de soluções integradas com 12 pessoas que vai ser um balizador 
das quatro unidades de negócio que continuam com seus trabalhos independentes.  



A TV1 Vídeo, por exemplo, é especializada no desenvolvimento de soluções de comunicação em 
qualquer plataforma eletrônica - vídeos, documentários, comerciais e programas de TV, CD-ROMs, 
DVDs, e-cards, TVs corporativas ou apresentações interativas - e tem no seu portfólio produções 
como "Gente que Faz" (Rede Globo) e séries de comerciais para a Bunge, entre outros.  
 
Já a TV1.Com é pioneira no desenvolvimento e implantação de soluções de web no País e é hoje 
uma das principais provedoras brasileiras de estratégias e desenvolvimento de projetos on-line 
para o mercado corporativo, com cases nas diversas áreas do e-business e com clientes como 
Volkswagen do Brasil, Microsoft, Unilever e Blockbuster.  
 
A TV1 Editorial, que atua na área de soluções de comunicação e marketing em mídia impressa e 
geração de conteúdo, fez uma revisão de sua meta de crescimento para 2005 e espera fechar o 
ano com um crescimento de 50% a 60% em comparação a 2004. O motivo é o número de 
projetos que está em fase de acabamento, como a reimpressão do livro (bilíngüe) produzido para 
os 100 anos da Bunge, com uma tiragem inicial de 2 mil exemplares e que vai ganhar uma nova 
versão (apenas em português) para ser distribuída aos funcionários da empresa.  
 
A TV1 Eventos, por sua vez, é focada em eventos corporativos, marketing de relacionamento e 
estratégias promocionais e foi responsável pela produção da Parada SP 450 Anos, evento central 
das comemorações do aniversário de São Paulo em 2004. Desde o mês passado foi criada na TV1 
Eventos uma área de marketing promocional.  
 
Segundo Mello nota-se um aumento de interesse das empresas por este tipo de solução. Lembra 
que as ações de incentivo ou relacionamento devem registrar maior crescimento em 
investimentos entre as diversas ferramentas do setor (17%), diz pesquisa da Associação de 
Marketing Promocional (Ampro). 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 out. 2005, Comunicação, p. C-6. 
 


