
Mercado publicitário
é tema de seis
programas semanaisA TV fala sobre

PROPAGANDA

C
om a estréia de "Comercial & Cia", no Ca-
nal 21 UHF de São Paulo, em fevereiro, já
somam cinco os programas exclusivos so-
bre propaganda veiculados na televisão
brasileira. A eles pode-se acrescentar o pio-

neiro "Show Business", apresentado desde 1992 pelo pu-
blicitário João Dória Jr., que tem como foco entrevistas com
empresários, mas traz sempre uma reportagem sobre o mer-
cado publicitário. Em comum entre si, todos são semanais e
veiculados em canais de TV a cabo e UHF ("Show Busi-
ness" também é transmitido pela Rede TV!). E em comum
com os canais que os veiculam, também buscam se conso-
lidar como mídia atraente para os anunciantes.

Nesse caso novamente a exceção é o programa de João
Dória Jr. Exibido semanalmente pela Rede TV!, TV Alpha-
ville, DirecTV (canal 227) e TVA (canal 18), "Show Busi-
ness" sobreviveu até mesmo ao fim da emissora que o
transmitia inicialmente, a Manchete. O programa foi cria-
do em novembro de 1992 com o objetivo de avaliar o com-
portamento da economia no plano das empresas. Com esse
enfoque, Dória afirma que a discussão sobre o mercado pu-
blicitário não poderia ficar de fora. "Assim como o marke-
ting, a atividade propaganda é um forte ativador da

Bastidores
O programa "Avesso" foi ao ar pela primeira vez em no-

vembro de 1999, pelo canal fechado Sony Entertainment
Television. Desde então, mais de 150 programas foram
produzidos pela PSET Produções. O programa foi criado
para retratar os bastidores da comunicação, desde revistas,
emissoras de rádio e TV e jornais, até agências de publici-
dade, produtoras, profissionais de internet e outros.

Segundo Rosaura Pessetti, proprietária da PSET e dire-
tora-geral do "Avesso", o objetivo é mostrar os profissio-
nais que dão duro para fazer os produtos que chegam até os
consumidores. "Em publicidade, por exemplo, mostramos
as estratégias de uma grande campanha, como foi concei-
tuada, como foi planejado o filme, onde foi produzido,

João Dória Jr. (dir.) com Washington Olivetto no "Show Business"

economia", salienta. Quem sabe bem disso são os anunci-
antes: bancos, empresas de cartões de crédito e de telefo-
nia, montadoras, além dos setores de informática e
eletroeletrônicos. Produzido pela Videomax Produções,
empresa da qual Dória também é presidente, "Show Busi-
ness" é feito por uma equipe de 14 pessoas, que tanto pro-
duz quanto o comercializa.

onde foram feitas as filmagens, sempre
procurando mostrar o lado das pessoas
responsáveis por esse trabalho todo",
explica.

O "Avesso" não conta com apre-
sentador. O programa é conduzido
pelos entrevistados, filmados pelos
próprios repórteres, que não apare-
cem nas edições. Cada edição, com
três minutos de duração, tem 24 in-
serções no canal Sony, durante três semanas. Todos os
programas já realizados podem ser assistidos pelo site
www.avessotv.com.br.



Painel do mercado
Criado há dois anos, o "Grandes Nomes da Propa-

ganda" é um dos destaques entre a programação es-
pecializada. Exibido aos domingos, às 10h30, no
canal MGM, pelas principais operadoras - Net/Sky
(canal 67), DirecTV (canal 117) e Neo TV - , o pro-
grama também é transmitido simultaneamente para
Portugal (através da Cabovision) e países de língua
portuguesa na África. Em breve, estará na TV Mil-
lennium (canal 17), da TVA.

"O nosso objetivo é refletir os avanços da propa-
ganda brasileira, oferecendo ao telespectador, espe-
cializado ou não, um painel de como essa atividade
cria recursos humanos, técnica e desenvolve a criati-
vidade, que passaram a ser essenciais para a nova so-
ciedade de consumo." A afirmação é do supervisor
de direção e proprietário da Dezoito Cinema e Tele-
visão, produtora do programa, Sérgio Daniel Lerrer.

Dividido em quadros fixos e flexíveis, "Grandes No-

Mario Enzio apresenta "Grandes
Nomes da Propaganda"

mês" destaca os even-
tos do setor, a mídia ex-
terior e as agências,
incluindo bastidores de
campanhas, estrutura
das equipes, perfil dos
criativos, making of e
entrevistas.

O programa é feito hoje por nove pessoas, tendo
como apresentador o consultor de marketing, profes-
sor e publicitário Mario Enzio e coordenação de pro-
dução de Alexandre Spínola. Entre os anunciantes,
destaque para o mercado de mídia exterior. Desde a
estréia, Stilgraf e Novelli se mantêm como patrocina-
dores do programa, que ainda conta com a Bauru Pai-
néis e Contato Mídia Exterior.

Do rádio para a TV
Lançado em dezembro de 2002, o programa "Spot

- Memória e Atualidade do Mercado Publicitário" é
exibido aos domingos, a partir das 20h30, no Canal
de São Paulo, o 18 da TVA. O formato é simples: pla-
no e contraplano, com entrevistas conduzidas pelo
jornalista Paulo Macedo, editor-assistente do jornal
Propaganda & Marketing, da Editora Referência.
Em quatro meses de veiculação, o programa já con-

Paulo Macedo é o entrevistador do programa "Spot"

tou com nomes como Sérgio Amado, presidente da
Associação Brasileira das Agências de Publicidade
(Abap) e da Ogilvy, Eugênio Mohallem, sócio e dire-
tor de criação da Fallon PMA, Alberto Lopes, presi-
dente da Vetor Zero, e Daniel Barbará, diretor
comercial da DPZ.

Na verdade, o programa "Spot" - como o nome su-
gere (spots são anúncios sonoros) - começou no rá-
dio. Durante seus primeiros seis anos foi transmitido
pela extinta Rádio Alvorada, do Rio de Janeiro, mas
com conteúdo mais noticioso, até pelo horário de
transmissão: diariamente, às 11h30.

"Sempre curti fazer TV", afirma Macedo, com a
experiência de ter participado do programa Canal
ESPM, da TV Educativa, entrevistando profissionais
de mídia. "O objetivo do programa televisivo é mais
amplo: agora podemos também exibir comerciais,
além de conversar com as principais lideranças do
setor para que suas respectivas experiências tenham
repercussão no mercado profissional e também entre
estudantes de comunicação", diz ele, lembrando que
existem 302 escolas ativas de comunicação social no
Brasil, que formam uma média de 70 mil profissio-
nais a cada quatro anos.



Entretenimento
Novato entre os programas sobre propaganda, "Comer-

cial & Cia." surgiu como um projeto acadêmico na Facul-
dade Cásper Libero, de São Paulo, idealizado pelo
professor Toshio Yamasaki e seu aluno Roger Garcia. O
objetivo inicial era ocupar um horário que a escola tem di-
reito na TV Gazeta, canal pertecente à Fundação Cásper Li-
bero. As dificuldades e despesas de produção, porém,
exigiam parcerias e patrocínios que praticamente inviabili-
zaram o programa enquanto complemento de currículo es-
colar. Um Grand Prix ganho no festival Intercom, que
reúne projetos de todas as escolas de comunicação do país,
e o 1° lugar na versão Mercosul do mesmo festival, anima-

Do exterior
A versão nacional do programa "A Hora do Interva-

lo", que ia ao ar todos os domingos pela manhã, no ca-
nal Multishow, da Globosat, não está mais sendo
apresentada desde dezembro do ano passado. O canal
ainda está estudando uma fórmula de produção para o

ram Toshio e seu pupilo a tentar viabilizar o programa em
uma TV comercial. A eles se juntou o jornalista especiali-
zado Pyr Marcondes, que encaminhou o projeto ao Canal
21, que topou entrar na parceria, junto com a Argos Produ-
ções. O programa estreou no último dia 12 de fevereiro,
tendo como primeiro patrocinador o Grupo Takano, uma
das maiores gráficas do Brasil.

Toshio diz que o diferencial do programa é procurar tra-
tar a propaganda como entretenimento, sem abdicar do con-
teúdo. A qualidade está garantida, pois além de Pyr
Marcondes estar dando conta do recado como apresentador,
a direção é feita por João Daniel Tikhomiroff, dono da Jo-
daf, uma das produtoras mais premiadas do país, e as vinhe-
tas são criadas por Jarbas Agnelli, diretor de arte que tem em
seu currículo o comercial "Época", da W/Brasil, o mais pre-
miado comercial brasileiro no exterior. Com meia hora de
duração, é dividido em quadros que resgatam comerciais
antigos, crônicas de publicitários, entrevistas, computação
gráfica, o comercial preferido do criativo e um espaço para
o festival de Carmes. Este último bloco é apresentado por
Ênio Vergeiro, diretor do jornal O Estado de S. Paulo, repre-
sentante oficial do festival no Brasil. "Comercial & Cia." vai
ao ar às segundas-feiras, às 23h30, com reapresentação aos
sábados, às 22 horas.

ano de 2003, mas não garantiu que o programa volte ao
ar. Por enquanto, o Multishow está reproduzindo uma
versão internacional do programa, que vai ao ar todas as
segundas-feiras, às 21hl5, onde são mostrados filmes
publicitários premiados e curiosos

O publicitário Lula Vieira, sócio da agência carioca
V&S, além de apresentar um programa diário na rádio
CBN apenas sobre jingles, comanda na Rede Brasil o
"Primeiro Time". O programa, que vem sendo exibido
há quatro anos, não é destinado especificamente à pu-
blicidade; é, antes, um bate-papo entre profissionais de
diversas áreas sobre um assunto específico. Lula já es-
teve à frente do "Intervalo", este, sim, um televisivo
voltado apenas para publicidade, que já saiu do ar.
Com sua experiência no ramo, Lula dá as dicas de

Lula Vieira: na
TV e no rádio

como uma atração de TV sobre pu-
blicidade pode fazer sucesso: "Tem
de falar como leigo. Não adianta
tentar fazer um programa para pu-
blicitários nem dar muito valor aos
prêmios. As pessoas têm uma curio-
sidade muito grande em torno do
tema publicidade, mas o que elas
querem é saber os truques de cada
comercial." Está dito.

Fonte: Propaganda, a. 48, n. 622, p. 30-32, mar. 2003.




