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Cresce o uso de circuitos internos para aproximar direção da empresa e funcionários.  
 
O número de canais de televisão corporativa tem aumentado no País, graças ao barateamento da 
tecnologia de transmissão. Em 1995, apenas três empresas prestavam esse serviço, e hoje são 
cerca de sete companhias. Proporcionalmente à oferta de canais, cresce o número de empresas 
que aderem à ferramenta como estratégia de administração de negócios.  
 
Trata-se de um veículo de comunicação interna, que visa otimizar a circulação de informações na 
empresa, atingindo todas as regionais ao mesmo tempo, com programas de orientação do 
trabalho, esclarecimento de ações e capacitação.  
 
A Confederação Nacional das Revendas Ambev e das Empresas de Logística da Distribuição 
(Confenar) é uma das mais recentes adeptas. Colocou no ar, no início deste mês, a TV Confenar, 
que atinge simultaneamente 250 empresas associadas, abordando temas como técnicas de venda 
e pacotes de serviços.  
 
De acordo com Adriana Neves, diretora de comunicação da Confenar, a TV vai trabalhar sobre três 
pilares: notícias da confederação, negócios e capacitação. "Com a TV, o treinamento é voltado 
para as áreas operacionais, abordando direção defensiva para motoristas, dicas de apresentação 
para os entregadores, melhor prestação de serviço ao cliente", exemplifica.  
 
A princípio, o programa será semanal com duração de 25 minutos. O processo de implantação da 
TV foi facilitado, segundo ela, porque as revendedoras já possuem equipamento instalado para 
recepção do sinal de canal corporativo pois têm acesso à TV Ambev, desde 1998. "Optamos pelo 
veículo porque já é cultura na rede, os funcionários já paravam trinta minutos para assistir à TV 
Ambev. É uma comunicação fácil e abrangente". Além disso, as revendas já possuíam o televisor 
e a antena necessários.  
 
No caso da Confenar e da Ambev, os canais são terceirizados por isso não há necessidade de 
outros equipamentos e investimentos maiores. Conforme Adriana, as taxas que a empresa paga 
são de R$ 193 mensais e a taxa de implantação, de R$ 450. "O valor fica em torno de R$ 2 mil 
por hora de transmissão de satélites e o custo dos programas, que são bem simples, cerca de R$ 
5 mil cada", afirma.  
 
"Por enquanto estamos gravando, mas os funcionários já estão com muita expectativa no 
programa ao vivo, para participarem em tempo real com perguntas por e-mail e telefone", diz. 
"São revendas em todo o Brasil, no Sul do País, Amazonas, Bahia. É um custo muito grande para 
reuni-las pessoalmente". A intenção é que, futuramente, haja integração entre a TV Confenar e a 
TV Ambev.  
 
Outra empresa que apostou este ano no canal corporativo foi a varejista MagazineLuiza. A TV 
Luiza já está sendo utilizada para alinhar os mais de 10 mil funcionários da empresa, através de 
um programa semanal ao vivo. "Como somos uma empresa grande, com 360 unidades em sete 
estados brasileiros, este já era um sonho e uma necessidade antiga. A companhia valoriza e 
pratica a comunicação direta e as lideranças já utilizavam o recurso de gravação de vídeos que 
eram enviados a cada unidade", conta Ivone Santana, gerente de relações institucionais da rede.  
 
Com programação semanal, a TV é dirigida a todos os colaboradores do MagazineLuiza. Conforme 
Ivone, o recurso foi escolhido por ser considerado o mais adequado para a disposição geográfica 
das unidades da empresa. "A participação dos colaboradores é intensa. Recebemos uma média de 
50 e-mails por programa, que são respondidos no ar".  
 



A empresa de telecomunicações CTBC, a Gerdau Açominas e a Petrobras também utilizam o canal 
corporativo como estratégica administrativa. Nas últimas duas empresas, a transmissão é 
realizada via internet. Já a escola de idiomas Wizard optou por lançar seu canal independente, 
montando toda a estrutura com investimento de R$ 2 milhões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 mar. 2006, Administração & Serviços, p. C-4. 
 


