Comissão Editorial TV Minas
Recomendação 004-2018
À Diretoria Executiva e Gerência de Marketing

Conteúdo analisado:
Programa Mistura Fina

Considerações:
Em breve pesquisa no site YouTube usando a chave "Programa Mistura Fina", foi identificado
que uma das emissoras afiliadas à nossa rede, A TV Integração de Pará de Minas, já possui um
programa de mesmo nome. A fim de apurar a relação da Fundação TV Minas com a afiliada em
questão, esta comissão ouviu a Gerente de Rede, Romina Caetano, que destacou a importância
deste parceiro tanto na produção e troca de conteúdo, como também a ampla rede de
municípios para os quais a emissora oferece nossa programação.
A questão foi apresentada à mesa desta Comissão, onde foi destacada a pesquisa prévia por
registro de marca e outros critérios elaborados pelo Departamento de Marketing com finalidade
de identificar produtos sinônimos; critérios aos quais o nome Mistura Fina foi submetido e
aprovado. Também nos foi esclarecido da legalidade do uso deste pela Fundação TV Minas,
que é detentora do registro legal da marca.
A análise da Comissão concluiu que é um dever ético da Fundação TV Minas manter o bom
relacionamento com outras TVs públicas, especialmente as que fazem parte de nossa rede,
contribuindo com conteúdo de interesse da nossa programação.

Recomendações:
À Diretoria Executiva:

Interceder junto às instâncias competentes para que a situação seja esclarecida e acordada
junto à TV Integração, além de observar para que se cumpram as demais recomendações deste
ofício.
À Gerência de Marketing:

Atentar para a relevância do ocorrido de modo a aprimorar os instrumentos e/ou metodologia de
pesquisa a fim de antever circunstâncias semelhantes no futuro.

Encaminhamento:
Na intenção de formalizar os nossos procedimentos, para tornar transparentes os processos e
ações desta Comissão, a resposta formal a esta recomendação, em forma de documento ou email, deve ser enviada para comissaoeditorial@redeminas.mg.gov.br, no prazo de 10 dias
corridos.
Atenciosamente,
Comissão Editorial da Rede Minas
Belo Horizonte, 31/10/2018

