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Combinando publicidade e informação, o programa semanal "Tudo Avon", veiculado na rede tv!, 
volta às origens da televisão brasileira e coloca o patrocinador em primeiro plano.  
 
Para enfrentar a concorrência e incrementar o contato com o público consumidor, os clientes 
estão redescobrindo uma forma de programa televisivo que andava meio esquecida. Agora com o 
pomposo nome de "advertainment", uma combinação dos termos "advertising" (publicidade) e 
"entertainment" (diversão), são atrações criadas sob medida para os clientes, com conteúdo 
informativo e uma boa dose de merchandising.  
 
A mais nova estréia neste formato é o programa "Tudo Avon", que a Rede TV! vem exibindo 
semanalmente desde 15 de fevereiro. O programa vai ao ar aos sábados, às 14h15, e tem uma 
hora de duração. Apresentado e roteirizado pela apresentadora Rosana Hermann e dirigido por 
Nilton Travesso, o programa tem por objetivo atingir a imensa rede de representantes da marca - 
800 mil em todo o Brasil - e de consumidoras.  
 
"A intenção é chegar à mãe e à mulher, apresentando as linhas de produtos de beleza e infantis", 
explica Nelson Gomes, sócio da TV7, produtora do programa. Na pauta, também estão assuntos 
como prevenção de doenças e saúde feminina. Na edição do dia 8 de março, por exemplo, Dia 
Internacional da Mulher, o tema foi câncer de mama.  
 
A idéia do "Tudo Avon" foi desenvolvida pela Synapsys Marketing e Mídia do Brasil, empresa 
criada justamente para pensar soluções não publicitárias de mídia eletrônica para os clientes. A 
TV7, inaugurada em setembro passado, também se estruturou para produzir conteúdo, com um 
estúdio geral e outro para telejornalismo. O horário da Rede TV! foi comprado pela Avon.  
 
Estrutura e produção  
 
Ao contrário de muitos programas independentes que conseguem espaço na grade de 
programação das emissoras, o vínculo direto com o patrocinador permite requintes muitas vezes 
distantes da realidade das próprias emissoras. A começar pela própria estrutura da TV7, que 
trabalha com equipamentos de vídeo digital e tem no estúdio quatro câmeras BVE-10, da Sony. 
Os dois estúdios são interligados às centrais por fibra óptica e todos os equipamentos foram 
adquiridos em duplicidade, para não haver problemas em caso da necessidade de consertos ou 
manutenção.  
 
As câmeras são ligadas a VTs digitais Imax, conectados a um servidor de vídeo Profile, um 
switcher Zodiac, ambos da Grass Valley, e uma mesa de áudio Atex 2700. A produtora trabalha 
bastante com a área de esporte, já que um de seus sócios é J. Hawilla, da Traffic. Uma de suas 
atividades é a recepção e transmissão de sinais, a partir de uma unidade móvel de uplink e 
downlink.  
 
Na parte artística, o cuidado na preparação do programa foi minucioso. "O cliente queria um 
cenário aconchegante, como uma casa, muito clean, além de passar uma imagem de limpeza e 
modernidade", conta a cenógrafa Rita Aires Anderaos. Para isso, o ambiente foi trabalhado com 
móveis brancos e um tecido de fundo com um colorido suave. "O objetivo é mostrar que a Avon 
está se renovando e que há uma nova renovação a cada estação do ano. Por isso, o cenário terá 
modificações a cada estação: vamos trocar a cor de fundo, adequando-a às paletas de cores dos 
cosméticos", continua. O cenário reproduz uma sala de estar e, ao fundo, uma porta entreaberta 
sugere o mote "Avon bate à sua porta", que acompanha a marca desde a sua criação.  
 
 
 



Iluminação  
 
Seguindo essas orientações, o diretor de fotografia Joymi Nakayama optou por criar uma luz que 
não fosse direcionada em nenhum ponto. "O diretor queria que os apresentadores e convidados 
pudessem circular pela sala toda, sem ter que ficar parados sempre no mesmo lugar. Mas em 
programas que pretendem enfatizar aspectos de beleza, a luz tem de ser mais chapada. Também 
tínhamos que considerar a mudança nas cores do cenário, conforme a estação. Por isso fizemos 
uma luz rebatida, mas multidirecional. Assim conseguimos criar brilhos e volumes, mesmo 
preenchendo todo o ambiente. No final, houve um desequilíbrio intencional de tonalidades de cor, 
há locais onde a luz é mais quente ou mais fria", analisa Joymi.  
 
O diretor Nilton Travesso foi contratado diretamente pela produtora, que assumiu toda a parte 
técnica do programa. Segundo Travesso, o projeto pretende ter um lado forte de prestação de 
serviço, além de informações sobre beleza e saúde. "Como o programa é voltado para a mulher, 
nos preocupamos muito com a luz e a cenografia. Estamos falando não só com a mulher 
privilegiada, mas com todas as mulheres atuais, que se cuidam e procuram uma informação 
correta, com delicadeza", diz. Travesso teve uma boa surpresa ao encontrar a apresentadora 
Rosana Hermann, com quem já havia trabalhado em vários outros projetos.  
 
Tela Viva, a. 12, n. 125, p. 30-31, mar. 2003 




