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Já faz tempo que o teleprompter ocupa um papel discreto mas indispensável nos programas de 
TV. É só lembrar das cerimônias do Oscar: sem o equipamento - que projeta textos aos 
oradores de uma maneira quase imperceptível -, como as estrelas de Hollywood pareceriam 
tão espontâneas na hora de apresentar os indicados aos prêmios? 
 
Nos últimos meses, no entanto, é uma estrela de outra constelação que tem chamado a 
atenção para o equipamento: o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Vários 
ocupantes do cargo já fizeram uso do sistema, a ponto de o modelo adotado pela Casa Branca 
ganhar o nome de "teleprompter do presidente". Nenhum deles, no entanto, mostrou-se tão 
fiel ao teleprompter quanto Obama. 
 
O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que gosta de fazer discursos de improviso - 
usou um teleprompter desse tipo para falar a uma plateia de empresários e autoridades em 
um evento realizado pelo Valor e o "The Wall Street Journal" em Nova York, no mês passado. 
 
No "teleprompter do presidente", o texto é exibido em painéis de cristal geralmente instalados 
à direita e à esquerda de quem vai falar. Ajustados à altura do palestrante, eles refletem o 
texto que é exibido em um monitor colocado no chão. Como só é possível enxergar por um dos 
lados o que está sendo exibido, a plateia tem a impressão de que o orador está olhando 
diretamente para ela e falando de improviso, já que pode se movimentar livremente. O 
equipamento é diferente dos usados pelas emissoras de TV, que é acoplado às câmeras de 
transmissão.  
 
No Brasil, empresas de vários tipos têm adotado equipamentos semelhantes ao popularizado 
por Obama. "Já vendemos para diversas esferas de governo, estatais e universidades", diz 
Aylton Mattedi, diretor da Mattedi, fabricante de teleprompters e equipamentos para a 
indústria de cinema. "Na época de campanha política, a saída também é grande".  
 
No momento, a empresa tem seis equipamentos prontos esperando para retirada por seus 
compradores. O produto custa R$ 4,3 mil. De acordo com Mattedi, a demanda é variável, e as 
vendas dependem muito do esforço da equipe comercial. "Deveríamos trabalhar mais o 
produto, ele não é muito conhecido", diz. 
 
O funcionamento do dispositivo ainda parece tão misterioso para o público comum que muita 
gente ainda confunde sua aplicação. Roberto Stutz, presidente da Stutz - empresa que fabrica, 
vende e aluga teleprompters - afirma já ter sido questionado se esse tipo de teleprompter era 
algum sistema à prova de balas para proteger autoridades. "[As redes de TV] nunca exibem o 
palestrante de costas. Por isso só quem já usou o sistema sabe o que é ", explica. 
 
De acordo com Stutz, a locação de um teleprompter fica entre R$ 750 e R$ 900 por dia. Os 
principais usuários são empresas de grande porte. "O equipamento ajuda nos eventos pois 
controla o tempo das apresentações", diz o empresário. Um de seus clientes multinacionais, 
conta Stutz, tem como norma o uso do teleprompter em eventos para imprensa para garantir 
que as informações passadas pelos porta-vozes estejam de acordo com o que a diretoria quer. 
 
Mesmo tendo Obama como garoto-propaganda, o segmento vem se ressentindo do avanço da 
internet e das novas formas de comunicação proporcionadas pela rede, diz Stutz. Os cortes de 
verbas para eventos também têm prejudicado os negócios. Nos últimos dois, segundo o 
empresário, as vendas do mercado caíram cerca de 30%. 
 
Apesar das facilidades proporcionadas pela tecnologia, o teleprompter não livra quem o usa de 
gafes. Em março, durante uma visita do primeiro-ministro da Irlanda, Brian Cowen, a 
Washington, Obama agradeceu a si mesmo por causa de uma confusão na ordem dos 
discursos exibidos no aparelho. 
 



O hábito do presidente americano também já gerou reações na internet. Um blogueiro criou o 
site "The Teleprompter President", que reúne os deslizes de Obama ao falar em público, com 
ou sem o uso do equipamento. 
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