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A turma do Júlio está de volta com mais uma temporada de "Cocoricó". É o 15° ano do 
programa que conquistou e conquista crianças, jovens e adultos com seu humor e leveza. "É a 
joia da emissora", nas palavras de Fernando Vieira de Mello, vice-presidente de conteúdo da 
TV Cultura. 
 
Com estreia prevista para o próximo sábado (18), a nova temporada tem como umas das 
novidades a inclusão social, com a presença de Mauro, um garoto deficiente visual, que vive 
na fazenda ao lado do paiol e vai visitar os amigos na cidade. Nos 26 episódios da fase, Julio e 
a turma continuam no apartamento do primo João. Mantendo a identidade educativa, a 
temporada vai abordar temas como competição de atenção entre irmãos, timidez e superação 
do medo. O sucesso da turma do Júlio passa por uma conjunção de elementos, de acordo com 
Mello. "'Cocoricó' combina uma abordagem educativa com entretenimento. Todas as 
mensagens são muitos saudáveis, o formato é muito gostoso de assistir, ele tem um bom 
humor, os personagens são engraçados, cativantes, carismáticos e os clipes musicais 
compõem uma parcela forte deste sucesso", disse. Os clipes, inclusive, estarão presentes em 
episódios desta temporada, com as músicas assinadas pelo compositor e roteirista Fernando 
Salem. 
 
Além de uma das maiores audiências da TV Cultura, de acordo com Mello, "Cocoricó" se tornou 
também um importante "produto a ser comercializado. Hoje, são mais de 400 produtos 
licenciados com a marca Cocoricó, entre DVDs, brinquedos, produtos de higiene e livros, em 
parceria com 18 empresas. No último ano, 6,5 milhões de itens foram comercializados. O 
produto Cocoricó representa 58% do faturamento da Cultura Marcas, braço que licencia as 
marcas dos programas da emissora paulista. 
 
Da Fazenda Cocoricó, a turminha também fez voos internacionais para países como Chile, 
Portugal e Venezuela, além de todos os de língua portuguesa no continente africano. 



Atualmente, é veiculado na Venezuela, Japão, Angola e Moçambique. Segundo Vieira de Mello, 
na Argentina a repercussão foi tão positiva que existe uma conversa inicial sobre a 
possibilidade de uma coprodução. 
 
Para divulgar a programação, um comercial em 3D foi produzido e estará nos traillers antes da 
exibição dos filmes "Carros 2" e "Kung Fu Panda", com versão também para 2D. O plano de 
mídia inclui, ainda, divulgação em jornais e uma ação no programa "Quintal da Cultura", que 
ensinará as crianças a produzirem óculos em 3D para assistir ao filme promocional 
disponibilizado no site da Cultura, o CMais. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 jun. 2011, p. 18.  


