
Internet vai revolucionar mercado da mídia 
  
Levar a minissérie preferida para a casa, o programa de humor ou até aquela entrevista 
marcante. Tudo isso é possível, facilitado com o advento do DVD. Mas, dentro de poucos meses, 
comprar ou alugar o disco com imagens será coisa do passado. Não se trata de vantagem com a 
chegada da televisão digital no Brasil, mas de uma estratégia mercadológica que vai explorar, ao 
máximo, a internet. 
 
Diante do sucesso da estratégia de lançar suas produções em DVD, a TV Cultura já se aparelha 
para em no máximo três meses iniciar a venda de pacotes de conteúdo pela internet. O 
consumidor poderá escolher entre comprar o disco normal ou o arquivo, que poderá ser baixado 
na internet e ele mesmo grava em casa, da forma que achar mais conveniente. A seleção poderá 
ser por assunto, tipo, programas infantis, documentários ou entrevistas. 
 
Detalhes da operação ainda foram acertados pela emissora, mas o certo é que a televisão pública 
de São Paulo vai investir pesado na comercialização de seus programas. "A mentalidade mudou. 
Nosso negócio não é só fazer televisão, mas produzir conteúdo, e ele pode ser distribuído por 
diversas mídias da cultura", diz Cícero Feltrin, diretor de marketing e vendas da TV Cultura. 
 
A mudança de estratégia começou em 2004, com a criação da Cultura Marcas. As primeiras 
vendas foram por telefone e depois pelo site www.culturamarcas.com.br, em parceria com 
Submarino. "Nosso negócio não é vender, não é despachar, não é entregar para todo o Brasil. 
Licenciamos empresas para fazerem isso", explica Feltrin. O investimento conjunto foi de R$ 3 
milhões. Em 2005, a receita própria da TV Cultura cresceu 62% em comparação com 2004, 
atingindo R$ 35 milhões. 
 
AGILIDADE; 
 
Só no ano passado, a TV Cultura disponibilizou 1.006 títulos, entre os programas Roda viva, Café 
filosófico e Vestibulando, além dos infantis Ilha Rá-tim-bum, Castelo Rá-tim-bum, X-tudo e o 
sucesso Cocoricó. "A questão do licenciamento é muito mais um gerenciamento de direitos do que 
qualquer outra coisa. É isso que pode emperrar o lançamento de qualquer produto", garante 
Cícero Feltrin. 
 
A TV Cultura encontrou soluções para isso e a comercialização de seu conteúdo se dá 
rapidamente. "Para se ter uma idéia, o Roda viva vai ao ar na segunda, e na terça-feira já está 
distribuído", conta. A meta para os próximos anos é ampliar a venda de conteúdo para o exterior. 
A emissora acaba de negociar 100 episódios de Cocoricó com a Venezuela e negocia com China e 
Japão. 
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