
TV PÚBLICA

Cultura não quer ser museu
Há um ano à frente da emissora, João Sayad reformula departamento comercial e 
afirma que a emissora pode ter publicidade, mas com restrições

Por  BÁRBARA SACCHITIELLO  bsacchitiello@grupomm.com.br

Há exatos 12 meses na presidência da 
Fundação Padre Anchieta, quando 

entrou para substituir Paulo Markun, o 
economista João Sayad acredita que ape-
nas deu início à longa missão de colocar 
“a casa em ordem”. Com a tarefa de coor-
denar as verbas provenientes do governo 
e distribuí-las para as emissoras de TV e 
rádio da casa, ele batalha para equacio-
nar duas vertentes importantes: manter 
a linha educativa e erudita que marcou o 
estilo e a história da TV Cultura, a princi-
pal face da Fundação, ao mesmo tempo 
em que tenta tornar o canal mais atrati-
vo e chamativo para a audiência comum. 

Nesta entrevista, Sayad explica sobre 
o processo de reestruturação da equipe 
e da infraestrutura da emissora pública 
e também defende a abertura dos espa-
ços para a veiculação de produções in-
dependentes. 

MISSÃO 

Acho a missão da TV Cultura semelhante à da 
BBC, de Londres, que é trazer programas de 
qualidade para um público cada vez maior. 
Não temos nenhuma pretensão de ensinar 
as pessoas a ter bom gosto, mas sim de apre-
sentar programas diferentes, dentro da nos-
sa realidade de instituição pública, com res-
trição de custos e muitas limitações, sobre-
tudo na captação  de recursos publicitários.  

AÇÕES DO PRIMEIRO ANO

Durante esse tempo, já mexemos na grade 
duas vezes. No ano passado, fizemos duas  
modificações. Em setembro, lançamos 15 
atrações, entre as quais a Mostra Interna-
cional de Cinema. Na segunda rodada, que 
foi o lançamento da grade agora em abril 
de 2011, trouxemos 30 novas atrações, com 
uma nova vinheta (criada pela AlmapBB-
DO), nova trilha sonora, feita pelo  João Mar-
celo Bôscoli, e diversos programas novos, 
dos mais variados — tanto para a área in-

ção muito boa e, por isso, precisamos apri-
morar a grade do Ra-Tim-Bum. O canal não 
tem receita publicitária, somente apresen-
ta os anúncios das próprias distribuidoras.

MULTIPROGRAMAÇÃO

Temos três canais digitais: a própria TV 
Cultura, a Univesp TV (um canal educa-
tivo) e o MultiCultura, que é um canal de 
arquivo, como se fosse o nosso Viva. Mas 
é necessário fazer uma grande campanha 
para mostrar como é possível acessar esses 
canais. Estamos preparando uma ação de 
esclarecimento. O acesso pela TV aberta é 
mais fácil, mas pelo cabo é mais difícil. Se 
não fizermos nada, a descoberta e a audi-
ência desses canais acontecerão de uma 
maneira muito lenta. Temos de batalhar 
para que as pessoas lembrem da gente.

VERBAS GOVERNAMENTAIS

Em 2010, o orçamento do tesouro para nós 
foi de R$ 86 milhões. Ao todo, tivemos uma 
receita anual de R$ 245 milhões. Ou seja, so-
mente uma parcela disso é proveniente do 
governo. O resto são receitas próprias, que te-
mos disponíveis para apoiar a nossa progra-
mação. Agora em 2011, essa receita está me-
nor, pois encerramos os contratos com a TV 
Assembleia e a TV Justiça. Esses canais nos 
geravam uma receita, mas também acarre-
tavam custos. A opção por não mais produ-
zir esses conteúdos paralelos deve-se a ne-
cessidade de nos focarmos na grade da Cul-
tura e não desviar o foco da nossa audiência 
principal. O público que assiste ao conteúdo 
desses canais governamentais não é o públi-
co espectador da Cultura. Descontando isso, 
para 2011, a estimativa é de termos uma re-
ceita em torno de R$ 190 milhões.

REESTRUTURAÇÃO

Quando assumi a presidência encontrei a 
TV Cultura com uma estrutura administra-
tiva inadequada — e acho que até hoje ainda 
é assim. Decidimos, então, extinguir as dire-
torias e hoje temos gerentes para cada uma 
das grandes áreas: Infantil, Música e Entre-
tenimento e Jornalismo. Percebemos tam-
bém que tínhamos uma situação de Recur-
sos Humanos muito problemática, com inú-
meras pendências trabalhistas antigas. Para 
começar a sanar isso voltamos a implemen-
tar os processos seletivos para a contratação 
de pessoas. Mas ainda temos muita inefici-
ência operacional que precisa ser corrigida. 
Já houve alguma melhora, mas precisamos 
de muito mais. Queremos mostrar aos fun-
cionários e ao mercado que nosso objetivo 
não é somente cortar e reduzir custos, mas 
fazer um melhor aproveitamento de nossos 
recursos. Queremos ver a maior parte dos 
nossos recursos em atividades finais, para 
investi-lo na captação de produções inde-
pendentes, seguindo o exemplo de grandes 
redes e emissoras de TV do mundo.  Quere-
mos muito aproveitar isso para dar um espa-
ço à diversidade e a criatividade.

MERCADO PUBLICITÁRIO

Estamos conversando com agências de 
publicidade e procurando por empresas 
que tenham a ver com o nosso estilo. Mui-
ta coisa da nossa programação combina 
com a filosofia e com a linha de comuni-
cação de várias empresas. Nosso departa-
mento comercial ainda está sendo refor-
mulado e temos algumas restrições, por 
sermos uma instituição pública.

fantil, como também no jornalismo, artes, 
documentários etc.

AUDIÊNCIA

Nossa situação na TV não é fácil, pois com-
petimos tanto com os programas excelen-
tes da TV aberta, como algumas atrações 
da Globo, como também disputamos com 
programas populares, baseados em escân-
dalos e coisas escabrosas. A TV aberta é 
uma presença viva na sala do espectador. 
Ele não quer somente assistir a filmes ou 
desenhos, quer ver gente, ver vida na tela. 
Foi esse o nosso esforço na reformulação 
da grade neste ano. Nossa busca pela au-
diência não é igual à das TVs comerciais, 
que precisam do Ibope para obter retor-
no. Nós temos uma equipe que é comple-
tamente apaixonada pela TV Cultura e que 
faz coisas com muito empenho e qualida-
de, para serem vistas. Se não quiséssemos 
ser vistos, seríamos um museu de imagem 
e de som, fazendo programas importantes 
que ficam no arquivo. Não podemos con-
ceber a ideia de fazer programas que não 
geram repercussão e nem têm audiência.

DESTAQUES DA GRADE

Um pilar de grande importância para nós é 
o jornalismo e, nesse quesito, o Roda Viva 
é a joia da nossa coroa. Um programa de 
entrevistas em uma TV pública é impor-
tante para toda a imprensa, pois ali con-
tamos com a participação de diversos jor-
nalistas e não massacramos o convidado 
com a nossa linha editorial. Além disso, 
destaco o Jornal da Cultura, que não tem a 
preocupação de dar a notícia, mas de pro-
vocar um debate em torno dela, criando 
uma polêmica em torno do assunto. Fora 
isso, no início do ano também compramos 
vários documentários de excelente qua-
lidade, como o Deu a Louca na História, 
Sangue Latino, entre outros. Também te-
mos o Festival Infantil de Longas, o Cul-

tura Retrô, que é apresentado pela Mari-
na Person, além das atrações infantis, que 
ainda são nosso carro-chefe.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Temos 11 horas diárias da nossa programa-
ção direcionadas às crianças. Em abril, lan-
çamos o Quintal da Cultura, que está ocu-
pando todas as nossas tardes. É um progra-
ma educativo, apresentado por uma dupla 
de palhaços e totalmente produzido em 
nossos estúdios. O Cocoricó completa 15 
anos em 2011 e é o maior sucesso da nossa 
grade. Costumamos dizer que o Júlio (per-
sonagem principal de Cocoricó) é a nossa 
Hebe Camargo. As crianças o adoram. Para 
o futuro, estamos com um projeto de pro-
duzir novos episódios do Vila Sésamo, com 
um modelos de negócio que teria o apoio 
do Ministério da Educação (MEC), da TV 
Brasil e da TV Escola. Começamos a con-
versar agora sobre isso. 

INTERNET

Junto à nova grade, lançamos o novo por-
tal da TV Cultura, o C+, que contém não 
apenas toda a programação da casa, mas 
também funciona como um arquivo dos 
programas que já foram exibidos. Além 
disso, começamos a fazer um maior traba-
lho junto às redes sociais para divulgar as 
atrações e convidar o público a nos assistir. 

TV RÁ-TIM-BUM

O canal por assinatura TV Rá-Tim-Bum 
tem cerca de três milhões de assinantes e 
apresenta sempre uma programação no-
va por mês. Atualmente, ele está nos car-
dápios das principais distribuidoras – Net, 
Sky, TVA. Mas ainda precisamos trabalhar 
muito para crescer. Temos concorrentes 
muito fortes no setor de canais pagos in-
fantis, como Nickelodeon, Discovery Kids , 
Disney Channel. Eles têm uma programa-

João Sayad, presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura
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