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A televisão brasileira chega à
terceira idade e continua jovem
No dia 18 de setembro de 1950
nascia a extinta TV Tupi.
Agora, o que vamos comemorar?

A televisão brasileira comemora
60 anos e desde que os primei-
ros equipamentos da pioneira
TV Tupi chegaram ao Porto de
Santos, esse veículo tem in-
fluenciado a vida do brasileiro e
mudado atitudes e comporta-
mentos. Um dos mais destaca-
dos estudiosos da tevê no País é
o professor Laurindo (Lalo) Leal
Filho, jornalista, ouvidor da TV
Brasil e apresentador do progra-
ma Vê Tevê. Ele reconhece o

fascínio e a força do veículo, po-
rém comenta que em seis déca-
das, a tevê em poucos momen-
tos uniu interesses da cidadania
aos interesses comerciais.

Acha prejudicial “a concen-
tração de concessões em mãos
de poucos grupos empresariais
e critica o volume de comerciais
e a existência de canais com o
único propósito de vender coi-
sas. Em alguns locais apenas as
emissoras com maior potência
são captadas pela tevê aberta.”
Sobre o desejo do empresariado
da tevê por assinatura desen-
volver ação para atingir o pú-

blico C, D, E, Lalo volta a insis-
tir na qualidade, no conteúdo.
Diz que a tecnologia da tevê
paga oferece a chance de acesso
a mais canais e outras progra-
mações. No entanto, e a quali-
dade da programação?, per-
gunta. Como herdeira do rádio,
a tevê, na sua opinião, deveria
observar a máxima atribuída a
Roquete Pinto. Introdutor do
rádio no Brasil, Roquete Pinto
considerava o veículo próprio
para difundir cultura e educa-
ção e afirmava que “educar é
contrariar as preferências gros-
seiras do indivíduo”. ■
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TRÊS PERGUNTAS A...

A televisão brasileira, que é
concessão pública, tem um futuro
promissor com a chegada de novos
consumidores de seus conteúdos.

O modelo da televisão
brasileira permitiu a ela
um avanço reconhecido
internacionalmente.
Isso não é positivo?
A tevê brasileira nasceu assimilando
as características do rádio. Só
que o rádio durante muito tempo
tinha proposta de um refinamento

cultural e a televisão adotou
apenas a postura comercial...

Como a tevê comercial precisa
da publicidade, dá para
compatibilizar os interesses?
Dá para seguir sem
interferências, sem regulação?
O que estão fazendo é vender os
nossos olhos. Quantos olhos estão
vendo este programa? Aí fixam
o preço. Precisa ter um controle
externo para acompanhar o nível
do conteúdo. A publicidade poderia

ajudar incentivando mudanças,
por exemplo, na dramaturgia,
onde temos novelas com enredo
previsível há 40 anos...

Na sua opinião que tipo
de controle deveria ter?
Isto não beira à censura?
Portugal, Japão, Alemanha,
França... todos têm controle
e são países democráticos.
O órgão regulador seria composto
pela sociedade civil, governo e
pelos empresários radiodifusores.

Muito bem integrada à vida do País, ela provoca elogios e críticas. Em tecnologia e potencial criativo — no mundo inteiro — poucas têm as suas condições

“Concessões de tevês
no Brasil estão
nas mãos de poucos.
E a qualidade
da programação...

Coqueiro e Quaker
têm aplicativos de
receitas para iPhone

A PepsiCo, fabricante das marcas
Coqueiro e Quaker, lançou os
primeiros aplicativos para iPhone
da companhia no Brasil, trazendo
receitas de pescado e aveia.
Desenvolvidos pela área de TI da
empresa, os aplicativos permitem
aos usuários o acesso grátis a 200
receitas e dão a possibilidade de
montar, de forma automática e
gratuita, uma lista de compras com
os ingredientes necessários. Para
utilizar os aplicativos, basta baixá-los
no site http://store.apple.com/br

Consumidores unidos
em nível mundial.
É a globalização.

Entidades de defesa dos
consumidores reforçam laços de
união. Nos EUA já está constituída
a Consumers Alliance for Global
Prosperity-CAGP –Aliança dos
Consumidores para a Prosperidade
Global. Andrew Lange, porta-voz
da instituição, argumenta que
nas discussões sobre economia
é ignorada com frequência
a importante relação entre
consumidores e a mobilidade
social. Lange considera urgente
a necessidade de políticas
públicas a favor, principalmente,
do consumidor de baixa renda.

Sherwim-Williams
lança mais uma
novidade em tintas

A Sherwin-Williams amplia o
portfólio da marca de tintas
Novacor levando ao mercado a
versão Epóxi pronta para uso
conforme exigência do consumidor.
À base de água, tem baixo odor e
seca rápido, diz Eginaldo Franzão,
gerente de produtos da linha
imobiliária. Ele destaca que
“essa tinta dispensa a adição de
um catalisador. É uma inovação
no setor e o próprio consumidor
final pode utilizá-la, economizando
tempo e obtendo um ótimo
resultado”, garante Franzão.
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