
V inte anos depois de seus pri-
meiros passos na televisão bra-
sileira, o telecomércio está ati-
vo como nunca. Numa estima-

tiva conservadora, movimenta I bilhão
de reais por ano. Alguns canais se dedi-
cam exclusivamente a ele. Além disso,
a TV aberta e a TV paga cedem largas
fatias de sua programação a essa ativi-
dade que se desdobra em duas formas
básicas: a televenda e o infomercial. Os
programas de televenda são como lojas:
neles, bugigangas são vendidas de fato.
Os infomerciais são vitrines nas quais
empresas exibem os seus produtos, em
formato bem mais mambembe do que
num anúncio-padrão da TV. Nesse ba-
zar eletrônico, os bons mascates se tor-
nam famosos: a comerciante Sylvia
Araújo, por exemplo, virou hit no You-
Tube graças às propagandas de sua rede
de lojas de móveis em São Paulo, nas
quais ela surge fantasiada de Mulher-
Gato. Enquanto isso, os donos das câ-
meras faturam alto. Alguns são figuras
estabelecidas, como o apresentador
Luiz Galebe, do canal Shop Tour, e
João Carlos Di Genio, dono da MixTV
(e também dos colégios Objetivo). Mas
há espaço para novatos. É o caso de
Carlos Carreiras, ex-vendedor de sapa-
tos que se tornou o maior comprador de
horários na televisão depois de bispos
como RR Soares. Carreiras ocupa
atualmente 500 horas de programação
por mês, em várias redes. Os infomer-
ciais que ele produz podem ser vistos
na RedeTV!, na Bandeirantes, na Gaze-
ta e na Rede Mulher.

A televenda é uma operação pesa-
da, que obriga a lidar com fornecedo-
res e estoques, além da logística de en-
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trega dos produ-
tos. Não à toa,
por trás das prin-
cipais operações
de televendas há
grandes redes de varejo.
O Shoptime, por exemplo, pertence ao
mesmo grupo que controla as Lojas
Americanas e o site Submarino. Já os in-
fomerciais, por serem um negócio de es-
trutura mais leve, oferecem oportunida-
des para um empreendedor como Carrei-
ras. A fórmula de trabalho que ele desen-
volveu é curiosa. Para usar a linguagem
do mercado de ações, ele compra horá-
rios das redes de televisão "na baixa",
quando elas precisam de dinheiro para
cobrir seu caixa. E os revende na alta às
concessionárias de auto-
móveis e fabricantes de bi-
juterias que desejam incre-
mentar seus negócios por
meio da televisão. Além de
ajudar as emissoras a fe-
char as contas no fim do
mês. Carreiras dá aos seus
anunciantes a garantia de
que eles terão certo retor-
no em número de telefone-
mas: sua propaganda con-
tinua no ar até que essa co-
ta seja alcançada.

Há cinco anos, Carrei-
ras começou uma rede
própria de pequeno alcan-
ce (seus canais só estão em
alguns pacotes da TV pa-
ga), na qual mesclou o for-
mato dos infomerciais à
programação local. Além
do ABC, a TV+ transmite
para cidades como Curiti-

ba e Niterói. Há dez dias, chegou a Sal-
vador. "Meu mote é falar da esquina, não
da China", diz. Em meio a propagandas
de churrascarias e bufês, seus canais têm
programas trash. Na última terça, o vete-
rano Dárcio Arruda, ex-Globo, fazia
uma mesa-redonda sobre "cemitérios



modernos". A montagem da rede é um
passo arriscado, como mostra o exemplo
de Luiz Galebe. Por dezoito anos ele rei-
nou no universo dos infomerciais com o
canal Shop Tour. Em 2005, foi desaloja-
do da freqüência UHF que alugava. O
dono dessa freqüência era João Carlos

Di Genio, que decidiu pôr no ar o seu ca-
nal, a MixTV, abocanhando boa parte do
público que antes assistia ao Shop Tour.
Começou aí uma briga que ainda corre
na Justiça. "Galebe queria o monopólio.
Mas ele virou passado para nós", diz
Fernando Di Gênio, sobrinho do dono e

administrador do canal. Carreiras
também teve uma rusga com os
donos da MixTV, dos quais foi
parceiro. "Eles sugaram todo o
meu know-how", diz Carreiras. "A
saída foi natural", retruca Fernan-
do Di Gênio. "Ele já tinha o canal
no ABC para se ocupar"

Aos 37 anos. casado e sem fi-
lhos, Carreiras administra seu ne-
gócio em família. O pai, que foi
ajudante geral, é o mensageiro.
Duas irmãs são diretoras e uma
terceira "cuida do rango da gale-
ra". Embora seja uma figura de
bastidor, Carreiras não fica a de-
ver a Galebe em lábia de vende-
dor. Bem como no consumismo.
Nesta semana, ele se dará um pre-
sente de aniversário: um iate de
48 pés de 2.5 milhões de reais.
Era para ser uma surpresa para a
família. Mas esta reportagem aca-
ba de cortar sua graça. •

Ao dispensar o fã das longas filas
para comprar ingressos de
shows, a internet permitiu o sur-

gimento de uma nova modalidade de
loucura coletiva. Bastou o grupo inglês
Led Zeppelin anunciar seu retorno para
um show único em Londres, em no-
vembro, para o site da empresa que
vende os ingressos ser invadido, e tira-
do do ar. por nada menos do que 20 mi-
lhões de pessoas — quase o dobro da
população da cidade de São Paulo. O
revival de bandas antigas é uma indús-
tria lucrativa. Os shows recentes do trio
The Police, por exemplo, já foram vis-
tos por quase l milhão de pessoas e
renderam 107 milhões de dólares. Mas
poucos grupos têm a aura legendária do
Led Zeppelin. Criador do hit viajandão
Stairway to Heaven, a banda formada
por Jimmy Page (guitarra), Robert
Plant (vocais), John Paul Jones (baixo)
e John Bonham (bateria) definiu os pa-
drões de sonoridade e comportamento
dos roqueiros das últimas três décadas.
O Led encerrou suas atividades em de-
zembro de 1980, após a morte do bate-
rista. Desde então, os três remanescen-
tes só se reuniram no Live Aid, em
1985. e na festa de aniversário da
gravadora Atlantic, em 1988. No show
de Londres, a vaga de John Bonham se-
rá preenchida por seu filho, Jason. Já se
fala que o Led Zeppelin fará um novo
show. para atender à demanda por in-
gressos. A primeira apresentação será
vista por 20 000 pessoas. Mesmo que
se repita a dose, 19,96 milhões de fãs
vão chupar o dedo. •
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