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Meio & Mensagem — A TV Cultura passou recentemente 
por diversas mudanças, como a eliminação da publicidade 
infantil e o fim dos breaks comerciais, ficando apenas com 
a publicidade institucional. Por que foram tomadas essas 
medidas?
Paulo Markun — Há um debate na sociedade sobre a 
publicidade dedicada às crianças. O que se discute hoje 
é se o poder público deve proibir a veiculação de publi-
cidade infantil. De forma alguma estamos empunhando 
a bandeira do fim da publicidade, seja ela infantil ou 
não, nos veículos de comunicação. Achamos que isso 
é uma decisão que compete a cada veículo e, numa úl-
tima instância, compete ao Estado definir quais são as 
regras. O nosso caso é muito particular, porque temos 
12 horas diárias de programação dedicada às crianças, 
com predominância das classes C, D e E. Temos recur-
sos que vêm do poder público para sustentar parte da 
nossa atividade e, mais que isso, já havia um “police” 
rigoroso do que pode ou não ser anunciado, não só no 
infantil. Diante disso, consideramos que seria de bom 
alvitre estabelecer voluntariamente essa supressão de 
publicidade de produto. Na verdade, o valor arrecadado 
pela publicidade no horário infantil estava na faixa de 
R$ 4 milhões por ano. Já recuperamos entre 30% e 40% 
desse montante com projetos institucionais. Como exem-
plo, cito o projeto da Abiquim (Associação Brasileira da 
Indústria Química) que aborda onde existe química na 
vida das pessoas e das crianças. 

M&M — Em 2008, a TV Cultura anunciou que acabaria com a 
retransmissão de sua programação de forma gratuita por 
emissoras públicas e privadas. Como está esse projeto de 
cobrança pelo conteúdo?
Markun — A ideia não era fazer isso da noite para o dia. 
Anunciamos no segundo semestre de 2008 e estabele-
cemos até o fim de março de 2009 para implementar de 
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maneira definitiva. O princípio é muito simples: quem 
financia a produção de conteúdo da TV Cultura e seus 
canais é o contribuinte de São Paulo. Isso custa caro. 
Não faz sentido, por generosidade, oferecê-lo graciosa-
mente para o resto do País. Então estabelecemos uma 
série de regras, de indicadores, para definir quanto cada 
emissora tem de pagar, de acordo com a receita, se vai 
ter patrocínio ou não, no caso da programação adulta. 
Enfim, é uma norma muito generosa; não é por valor de 
mercado. Desde o final do ano passado já está valendo 
para o novo contrato com a TV Brasil e suas retrans-
missoras, para Vila Sésamo, Cocoricó, Viola Minha Viola 
e Roda Viva. Uma emissora pode comprar tudo ou só 
um pedaço. Além das emissoras que são consideradas 
da rede pública, há uma série de emissoras regionais 
privadas que têm interesse em comprar material para 
preencher a sua programação. 

M&M — A TV Cultura representa quanto da grade da rede 
pública?
Markun — Tínhamos cerca de 50% da grade dessa rede 
dita pública, e cerca de 26% eram da TVE/Radiobrás. 
No último ano e meio, isso se inverteu. Hoje temos vinte 
e poucos por cento, e eles, pouco mais de 50%. E eu 
acho que vai aumentar mais essa diferença, mas com a 
seguinte característica: Qual é o sentido de entregar 50% 
de graça se somos uma TV pública de um Estado? Num 
esquema de federação, vá lá que seja. Como não somos 
integrantes da rede da TV Brasil — temos uma posição 
não de concorrência, mas também não de adesão —, então 
a melhor solução foi essa. Se alguém quer comprar, será 
dentro de normas de mercado e normas de utilização. Isso 
é importante porque também havia algumas emissoras 
retransmitindo a TV Cultura com as quais a gente desfez 
negócio. Nos horários locais, essas emissoras faziam o que 
bem entendiam e acabavam comprometendo a imagem 

da TV Cultura, porque se diziam afiliadas. Com outras, 
ao contrário, estamos reforçando a participação. Bons 
exemplos são a Rede Paulista de Jundiaí, os Clareteanos 
de Rio Claro e a Unesp de Bauru, com as quais estamos 
aprofundando nossa parceria. Fora isso, são 14 milhões de 
parabólicas que pegam o sinal aberto da TV Cultura. 

M&M — Quais outros negócios sustentam a emissora?
Markun — Temos vários. Boa parte de nossa receita vem 
de recursos orçamentários. São quatro unidades de 
negócios que agrupam várias fontes de financiamento 
diferentes. Primeiro é de prestação de serviços, proje-
tos de educação e projetos especiais. Segundo, leis de 
incentivo e distribuição de conteúdo; terceiro, publici-
dade e patrocínio; quarto, licenciamento e venda para o 
mercado internacional e para terceiros. Esses negócios 
passam por revisão, por revitalização. A receita de 2008 
foi de R$ 106 milhões, 13% a mais que em 2007. Para 
2009, estimamos chegar a R$ 161 milhões, com aumento 
de 52%. Esse incremento, que é muito forte, ainda mais 
neste ano de crise, é basicamente puxado pela área 
de prestação de serviços e, notadamente, pela área de 
educação. Da receita própria, a prestação de serviços já 
é a maior fonte, respondendo por 66%. Publicidade e Lei 
Rouanet representam 27%, e os 7% restantes vêm das 
outras fontes, com destaque para coprodução e TV Rá 
Tim Bum, que está chegando a 2,5 milhões de assinantes. 
Em 2008 a verba do Estado foi de R$ 82 milhões, e caiu 
para R$ 73 milhões neste ano.

M&M — Como começou a prestação de serviços?
Markun — Até o governo Covas, a Fundação Padre Anchieta 
era sustentada 100% por recursos do governo, quando 
houve um corte generalizado de 30% em razão da péssima 
situação financeira. Então a fundação saiu para o mercado, 
digamos assim, tanto para buscar patrocínio e publicidade 
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“Quem entrar na 
internet hoje vai errar 
e vai acertar. A função 
de uma instituição é 
investigar, segmentar, 
testar, experimentar, 
descobrir novos 
formatos, errar, voltar 
atrás, mudar, dentro 
da lógica de que 
esta é uma fundação 
pública que tem como 
objetivo a produção 
de conteúdos para as 
várias frentes”

quanto para iniciar um trabalho de prestação de serviços. 
De lá para cá, isso cresceu, mas desde que eu assumi — em 
junho de 2008 — estamos apostando muito fortemente na 
prestação de serviços. TV Justiça, TV Assembleia, Con-
selho Nacional de Justiça, Secretaria de Educação, Intel, 
Microsoft, Câmara Brasileira do Livro... há “n” instituições 
e empresas que têm demanda adequada à nossa atuação. 
Não vamos fazer campanha publicitária de um produto 
comercial qualquer. Fizemos a campanha, por exemplo, do 
Superior Tribunal Eleitoral, com a parceria da W/Brasil, que 
fez gratuitamente toda a parte de criação. Esse modelo nos 
gera recursos: do gerenciamento e de tudo, de cada parti-
cipação de produtoras independentes, temos um fee. Hoje, 
também gerenciamos, no Rio de Janeiro, o Centro Cultural 
da Justiça Eleitoral. Como somos uma fundação, podemos 
ser contratados pelas instituições como gestores.

M&M — Também há terceirização ou aluguel de infraestru-
tura, de equipamentos?
Markun — Sim. Por exemplo, alugamos nosso caminhão de 
externa de high definition para a TV Globo, no carnaval. 
Ninguém tem um como o nosso e, como fizemos no passado a 
escolha, até pode nem ser o mais adequado. O fato é que nós 
o temos, e por que não alugá-lo? Agora, com a demanda pela 
alta definição, recebemos a procura de diversas empresas 
e instituições interessadas em alugá-lo. Se o equipamento 
estiver disponível naquele momento e for remunerado ade-
quadamente, não tem motivo para não alugar. 

M&M — A Fundação Padre Anchieta deflagrou recentemente 
várias iniciativas tecnológicas voltadas para a internet. Quais 
são os objetivos e expectativas?
Markun — A premissa é básica: isso não pode ser feito pelas 
emissoras comerciais. Se alguém apostar várias das suas 
fichas na internet, estará dando um tiro no pé. Vemos o 
bolo publicitário que vai para a internet. Aumentou 43%, 
mas foi para 3,47% do total. Então, quando uma emissora, 
uma rede, desvia público para a internet, ela vai perder 
audiência e, com certeza, vai perder faturamento. No nos-
so modelo de financiamento isso não acontece, porque os 
recursos publicitários que vêm do mercado não são assim 
tão importantes no conjunto. Fazemos questão de tê-los, 
queríamos que fosse maior, mas podemos errar. Quem 
entrar na internet hoje de verdade vai errar e vai acertar. 
A função de uma instituição é investigar, segmentar, tes-
tar, experimentar, descobrir novos formatos, errar, voltar 
atrás, mudar, dentro da lógica de que esta é uma fundação 
pública que tem como objetivo a produção de conteúdos 
para as várias frentes. Hoje em dia não tem mais sentido 
ser só uma rádio ou só uma televisão. Agora temos até 
uma equipe que produz para essa área de novas mídias 
e que desenvolveu o novo portal da TV Cultura, com dez 
novos portais, por área: rádio, cultura, jornalismo, infantil, 
etc. Vemos o incremento dos sites de forma muito forte e 
algumas curiosidades. 

M&M — É possível citar algumas?
Markun — O X-Tudo era nosso líder de acesso. É um proje-
to, um programa de atividades, que foi descontinuado em 
1994 e sobreviveu na internet. Mas não dava sequer para 
acessá-lo diretamente pelo site. As crianças entravam nele 
pelo Google. Tinha 250 mil page views por mês. Hoje, tem 
511 mil. Reempacotamos algumas coisas do X-Tudo na TV 
e colocamos o site simplesmente mais visível na internet. A 
Rádio FM, com 64 mil page views, tem uma média de au-
diência de 15 mil ouvintes pela rádio. Com o novo site, em 
abril, esses números devem crescer ainda mais. São páginas 
e sites criados e desenvolvidos para não ficar no que era feito 
no passado, de forma estática. Essa é uma providência. Tive-
mos a experiência do Radar Cultura, que é uma construção 
de uma ferramenta que permite ao usuário construir parte 
da programação da Rádio AM de maneira colaborativa. Já 
fizemos experiências, como com o Roda Viva, que já tem 
várias edições com participação colaborativa e chegou a ter 
programa com a participação de 5 mil internautas, e desde 
março é transmitido ao vivo pela internet e gravado na TV. 
É um raciocínio ultrapassado achar que só existe a televisão. 
Ao contrário, ela tem de se associar, jogar com a internet. É 

muito mais interativo, com participação dos internautas por 
e-mail, chat, Twitter, bastidor.

M&M — E quanto ao IPTV Cultura?
Markun — O IPTV Cultura está no ar e vamos amiudando 
as ações pontuais até chegar ao formato correto, na con-
dição de ter regularmente um acréscimo de conteúdos 
a partir de recortes definidos. Primeiro, o conteúdo da 
TV estará na internet, como a primeira TV aberta com 
um canal especial na internet. Não adianta colocar uma 
janelinha para alguém assistir pelo computador, como na 
TV convencional. Dos projetos que estamos trabalhando, 
entretanto, o mais inovador é o Conexão Cultura. 

M&M  — O que é o Conexão Cultura?
Markun — Temos no Brasil um processo de inclusão digital 
que se dá por uma rede gigantesca, desorganizada e até 
mesmo informal de lan houses. Cerca de 38% do acesso 

à internet é feito nesses locais, disponíveis em qualquer 
lugar. Fomos pesquisar esse mercado e jogos representam 
40% das atividades desenvolvidas, mas encostado nisso 
está a busca de conhecimento, a necessidade de produzir 
currículo, uso das redes sociais, troca de e-mails e assim 
por diante. O mesmo se dá nos telecentros públicos. Tem 
uma massa de público louca para ter acesso a determina-
dos conteúdos e não sabe como navegar. Do outro lado, 
há uma enorme gama de produtores de conteúdo de 
qualidade, relevante, e não comercial. Estamos juntando 
as duas pontas com um sistema que será instalado no 
computador da lan house e telecentro e, quanto mais o 
usuário usa, mais ele ganha prêmios, seja em horas na 
própria lan house, seja em prêmios da área da cultura ou 
da tecnologia. Quem financia isso? Enquanto na publicida-
de o anunciante paga para o veículo, nesse caso ele paga 
para o usuário, para a lan house. Nós somos os gerentes 
desse processo, o curador dessa operação, quem avaliza, 
promove, divulga e difunde. O Conexão Cultura entra em 

operação até o fim deste primeiro semestre. Já estamos 
com parceiros, como Sesc, Senac, Centro de Integração 
Empresa Escola, CPFL Cultura, Câmara Brasileira do 
Livro, a própria TV Cultura, e os telecentros e lan houses. 
Isso é outro negócio, outra mídia, outro veículo, com audi-
toria da Pricewaterhouse. 50% dos recursos que entrarem 
ficarão para os usuários finais.

M&M — Como ficou a situação dos canais de multiprograma-
ção (subdivisão do sinal digital da emissora)? 
Markun — Estreamos, em caráter experimental, dois proje-
tos no dia 8 de março, com o entendimento de que a norma 
01/2009 não proibia a multiprogramação na TV digital. Dias 
depois tiramos do ar, conforme determinou a Anatel. Em 
seguida, fui à Brasília para uma reunião com o ministro 
das Comunicações, Hélio Costa, e aguardamos receber a 
qualquer momento a autorização para o funcionamento 
dos canais, que são projetos importantes para a socieda-

de, para os cidadãos. Um desses novos canais digitais, o 
Univesp TV, é vinculado à Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo e é um programa da Secretaria de Ensino 
Superior. A palavra programa é importante, porque não 
é uma nova universidade. Reúne USP, Unesp e Unicamp 
para potencializar as vagas dos cursos regulares dessas 
universidades. Ele contempla os cursos de Pedagogia da 
Unesp e Ciências da USP, com início no segundo semestre 
deste ano, que juntos totalizarão 10 mil alunos. O governo 
do Estado usará esse nosso canal de multiprogramação em 
tempo integral, como suporte aos cursos. Não é telecurso, e 
sim curso universitário normal, com vestibular e aulas pre-
senciais, e o canal agrega conteúdos relevantes, relativos às 
aulas, sem ser aulas especificamente. Não é do tipo “pegue 
sua apostila...” O segundo canal é o Multicultura. A grade 
é formada principalmente com o acervo da TV Cultura. A 
programação será organizada e empacotada a partir de 
temas verticais. Então haverá o dia da música clássica, dia 
de entrevistas e debates, dia do meio ambiente. 
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