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Empresas usam a ferramenta para integrar os funcionários. 
 
Em busca de comunicação mais uniforme, empresas brasileiras, principalmente as de grande 
porte, têm investido na criação de televisões corporativas. A ferramenta, explica Flavia Arpini, 
consultora de Recursos Humanos (RH), tem poder de abrangência maior que os demais canais de 
comunicação interna, como internet, rádio e periódicos impressos. Atua de forma mais lúdica e se 
utiliza de uma linguagem emotiva para atrair a atenção de seu público. "A TV Corporativa integra 
os funcionários, independentemente da localização de cada um dentro da organização. Além de 
dar informação sobre o funcionamento da empresa, o instrumento pode ser utilizado para 
qualificar os profissionais, informar e reforçar as metas e missão da organização, além de 
trabalhar o clima interno da companhia", ressalta Flavia. 
 
O Magazine Luiza lançou a maior TV corporativa do varejo brasileiro em dezembro de 2005. A TV 
Luiza é utilizada para alinhar os funcionários da empresa, por meio de programa semanal, 
transmitido ao vivo. "Após consolidar o contato com os empregados, via e-mail, rádio, jornais 
impressos, intranet e reuniões periódicas, a empresa inova mais uma vez e lança a TV Luiza, a 
maior TV corporativa do varejo brasileiro, por meio da qual é transmitido, semanalmente e ao 
vivo, um programa que tem sempre a participação das lideranças da rede de varejo. Sempre nos 
preocupamos muito em manter um contato próximo com nossos colaboradores, principalmente 
com o crescimento acelerado do Magazine Luiza. A criação da TV foi uma ótima oportunidade para 
promover o alinhamento da equipe, de forma rápida e humana", avalia a superintendente da rede 
Luiza Helena Trajano. 
 
A Confederação Nacional das Revendas AmBev e das Empresas de Logística da Distribuição 
(Confenar) está em processo de desenvolvimento do projeto de TV corporativa. A primeira 
exibição da programação foi feita em 15 de fevereiro para os mais de 250 revendedores da 
Antarctica, Skol e Brahma espalhadas pelo País.  
 
O objetivo é prestar serviços às afiliadas e centralizar a comunicação e o processo. Para Adriana 
Cássia Neves, diretora comercial da Confenar, o custo-benefício da TV corporativa é vantajoso. A 
tecnologia utilizada é terceirizada por uma empresa de transmissão de imagens via satélite. Cada 
revenda precisa pagar taxa de adesão de R$ 450 para ingressar no sistema. Ao receber o 
aparelho que se conecta à TV, a empresa tem que contribuir com uma mensalidade de R$ 200 
para receber todos os programas das TVs fechadas. Cada programa da TV Confenar, com duração 
de 30 minutos a uma hora, sai para a associação por R$ 4 mil. A maioria dos revendedores já 
tinha a tecnologia instalada.  
 
A interação entre as diferentes áreas da empresa e seus funcionários é um dos principais ganhos 
que esta ferramenta de comunicação ofereceu à AmBev, considera Frederico Boabaid, gerente de 
Comunicação Interna da empresa. A TV corporativa começou em 1998 como instrumento de 
treinamento para as equipes de vendas. A partir de 2004, o departamento de comunicação 
acrescentou nova programação na grade da TV. Entrou no ar o "Agente AmBev". Toda terceira 
terça-feira do mês, o programa de 15 minutos reúne os 18,5 mil empregados da companhia e os 
15 mil funcionários das empresas parceiras. 
 
"Na AmBev, a TV corporativa é muito bem recebida. O "Agente AmBev" é sagrado. Osfuncionários 
param os afazeres para assistir ao programa da nossa TV corporativa. Os diretores são os 
primeiros a dar o exemplo. Faz parte da cultura da empresa. Além de ser um veículo de 
propagação de conhecimento, apresenta as atividades comerciais, a responsabilidade social e as 
informações institucionais da empresa para os seus colaboradores", diz Boabaid. "Com a mídia, o 
treinamento é facilitado. A capacitação, antes feita in loco com o deslocamento de um 
profissional, ganhou agilidade e torna o ensino fique menos defasado.  



Os negócios fechados pelas empresas são noticiados aos seus colaboradores e as notícias da 
Confenar disponibilizadas aos associados", diz Adriana. A diretora de RH do Magazine Luiza, Telma 
Geron, ratifica que essa foi mais uma forma que a empresa encontrou para estar sempre perto 
dos colaboradores e transmitir as informações estratégicas da empresa. "A TV é uma estratégia 
corporativa, instrumento eficaz e fiel em matéria de disseminação da informação. Esse cuidado no 
relacionamento com os funcionários é uma das características mais marcantes da companhia. Este 
canal de comunicação chegou para complementar a política da empresa", diz a diretora. 
 
 
Petrobras é pioneira no uso da ferramenta  
 
A rede corporativa de TV da Petrobras existe há 20 anos. Pioneira neste processo de 
comunicação, a empresa acompanhou a evolução do sistema e a migração da tecnologia de 
analógico para digital. Por meio deste canal audiovisual, a Petrobras consegue integrar suas 
subsidiárias no Brasil e no exterior. A programação da TV é baseada em eventos corporativos pré-
gravados e ao vivo. Informações e eventos no exterior também são retransmitidos. A tecnologia e 
a mão-de-obra são terceirizadas.  
 
A Petrobras tem ainda os trabalhos de algumas prestadoras de serviços. Patrícia Fraga, gerente 
de Multi Meios da empresa, acrescenta que por enquanto, não existe uma programação fixa para 
a TV corporativa da companhia e que a intenção é implementar melhorias para facilitar o acesso 
às informações corporativas. "Estamos conseguindo atingir total capilaridade com esta 
ferramenta. A intenção da empresa é evoluir mais. A Petrobras já disponibiliza as imagens da TV 
corporativa via web para algumas unidades. Em um futuro próximo, pretendemos fazer com que 
os funcionários não precisem mais se deslocar de seus ambientes de trabalho para um auditório a 
fim de assistir aos programas da TV Petrobras. De suas próprias mesas e computadores, eles 
poderão ser espectadores", conclui Patrícia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 abr. 2006, Gerência, p. B-11. 
 


