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J oão Sayad leva para a TV Cultu-
ra novas ideias e, em especial,
um novo projeto de gestão. Há
exatamente um ano ele assu-

miu a presidência da Fundação Pa-
dre Anchieta (FPA), entidade mante-
nedora da TV Cultura e das rádios
Cultura AM e FM. Para avaliar as mu-
danças ocorridas, entrevistei Sayad e
assisti durante um mês à maioria dos
programas dessa emissora – que vi
nascer em 1969 e sobre a qual tenho
escrito com frequência.

“Nosso objetivo é a audiência” –
enfatiza João Sayad. Mas ressalva
que esse não é o único nem o objetivo
principal da emissora. O crescimen-
to da audiência, entretanto, ainda es-
tá distante.

A economia. Do orçamento total de
R$ 190 milhões da Fundação, R$ 85
milhões vêm do governo do Estado;
R$ 35 milhões das receitas de publici-
dade; e o restante de serviços de edu-
cação e ensino à distância e da Lei
Rouanet. Só a folha de pagamento de

pessoal consome R$ 140 milhões.
Com outras despesas, o que sobra pa-

ra novos programas é relativamente
pouco. Neste ano, por exemplo, serão
aplicados apenas R$ 9 milhões para cus-
tear 15 programas novos. Para reestrutu-
rar sua economia, racionalizar os cus-
tos e melhorar esses números, a Funda-
ção conta com o apoio de três consulto-
rias de renome.

Passivo trabalhista. Ao longo dos últi-
mos 10 anos, a Fundação Padre Anchie-
ta deixou de cumprir alguns acordos tra-
balhistas originados de dissídios coleti-
vos. Daí surgiu um passivo trabalhista
que, na visão de Sayad, decorre muito
mais de uma interpretação ambígua da
Justiça do Trabalho, que ora considera
o pessoal como funcionários públicos
estatutários, ora como trabalhadores re-
gidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

Como pagar essa dívida? Sayad expli-
ca que qualquer que venha a ser a defini-
ção da Justiça, caberá ao Tesouro esta-
dual pagar o que for devido.

Desafio operacional. Música clássica
é um dos produtos nobres da TV Cultu-
ra. Mas a captação de concertos como,
por exemplo, os da abertura do Festi-
val de Campos de Jordão ainda é cara,
pois exige uma equipe de TV de até 60
pessoas, com bom conhecimento musi-
cal. Para baixar esse custo, Sayad conta
com o apoio de gerentes profissionais
dessa área, que esperam reduzir as
equipes de 60 para 45 pessoas, com o
uso de câmeras automáticas e de ou-
tros recursos.

Além de gravações de orquestras e ar-
tistas brasileiros, a TV Cultura adquiriu
os direitos de programas de grandes or-
questras internacionais, entre as quais
a Concertgebow de Amsterdã, regida
por Mariss Janson, bem como documen-
tários sobre Tchaikovsky, Bach e Bee-
thoven. Na grade atual, a música clássi-

ca deverá ter mais espaço, além de dois
programas já lançados aos sábados e do-
mingos à tarde.

TV na internet. Nestes tempos de con-
vergência digital, a TV Cultura enfrenta
desafios semelhantes aos de todas as te-
levisões brasileiras e dos jornais. Mes-
mo assim, a emissora já vive a realidade
da multimídia, com boa presença na in-
ternet. O número de internautas que vi-
sitam o novo site da TV Cultura cresce
ao ritmo de mil por dia e o telespectador
pode ver todos os programas na inter-
net, até com alguma interatividade,
com joguinhos e redes sociais, como Fa-
cebook, Twitter e outras.

A tecnologia digital permitiu desde
2009 um salto de qualidade na imagem
da TV Cultura, que já transmite todos
os programas em alta definição (High
Definition ou HDTV). A digitalização
possibilitou também a uso de mais dois
canais na mesma faixa de frequência: os
canais 2.1 para a emissora aberta tradi-
cional; o canal 2.2 Univest, mantido pe-
las universidades públicas paulistas; e o
2.3, denominado Multicultura. Embora
ainda quase desconhecidos dos teles-
pectadores, esses canais adicionais pro-
metem novas opções culturais para o
público, mas precisam de uma estrutu-
ração mais completa.

As mudanças. A nova programação já
revela alguns progressos. Os programas
infantis continuam sendo um dos pon-
tos fortes da emissora, tendo o super-
premiado Castelo Rá Tim Bum à frente.
Vale destacar, também, os magníficos

documentários da BBC, gravados em
HDTV, com a qualidade dos Blu-ray
discs.

O programa Roda Viva – talvez, o
melhor programa de entrevistas da
TV brasileira – é um bom exemplo
das novas mudanças. Ganhou nova
dinâmica com Marilia Gabriela e dois
jornalistas fixos, Augusto Nunes e
Paulo Moreira Leite, que funcionam
como âncoras auxiliares, além de
dois outros entrevistadores convida-
dos.

O Jornal da Cultura melhora a ca-
da dia, com a espontaneidade de Ma-
ria Cristina Poli, uma hora de dura-
ção e dois debatedores de alto nível
para analisar os temas mais atuais e
polêmicos.

Três outros programas, que já
eram de boa qualidade, estão ainda
melhores: o Café Filosófico, o Metró-
polis e o excelente Ensaio, de música
popular brasileira.

No entanto, Sr. Brasil e Viola Mi-
nha Viola, programas tradicionais de
música brasileira, precisam de uma
boa renovação.

Finalmente, uma sugestão na área
de telejornalismo, área de vocação
comprovada da TV Cultura: a emisso-
ra talvez pudesse lançar mais dois
programas semanais de entrevistas.
Um deles voltado para as artes, a cul-
tura ou a ciência. E outro, essencial-
mente político, ao estilo do Meet the
Press, da NBC norte-americana,
com os melhores jornalistas, numa
espécie de entrevista coletiva com lí-
deres do País.

● Para atrair um público pagante
cada vez maior, de fora da comu-
nidade das agências de propa-
ganda e dos prestadores de servi-
ço de marketing, os organizado-
res do Festival de Cannes se es-
meram em patrocinar seminá-
rios para grandes plateias, com
figuras relevantes do mundo dos
negócios ou do entretenimento.
Este ano, por exemplo, o Cannes
Lions vai homenagear o chair-
man do Google, Eric Schmidt,
com o prêmio de Personalidade
de Mídia do Ano. Em 2010, essa
homenagem ficou com Mark Zuc-
kerberg, fundador do Facebook.

No ano passado, o festival le-
vou a performática Yoko Ono, a
eterna viúva de John Lennon,
para um seminário, como uma
das atrações do meio musical.
Neste, será a ícone punk Patti
Smith, que será entrevistada por
Josh Rabinowitz, Tim Mellors
sobre música, criatividade e sua
carreira.

O legendário ator e criador do
festival de cinema Sundance, nos
Estados Unidos, Robert Redford,
também será palestrante em
Cannes Lions. Com tudo isso,
nos próximos dez dias, Cannes
será uma festa. / M.R.
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Festival de Cannes
dá a largada com
recorde de peças
Evento começou na quinta-feira com 28.828 trabalhos inscritos de
90 países; são esperados 9 mil participantes, 599 deles do Brasil
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A nova cara da TV Cultura

Emissora já vive a realidade
da multimídia, com boa
presença na internet

Marili Ribeiro

Três dos 13 júris que vão julgar
o melhor da produção publici-
tária mundial deram largada,
na quinta-feira, na maratona
de trabalhos da 58.ª edição do
Cannes Lions Festival Interna-
cional de Criatividade. Por
dez dias, a cidade da Riviera
francesa vai monopolizar a

atenção dos profissionais da
propaganda e marketing.

O maior encontro da propa-
ganda global tem o que comemo-
rar este ano, pelo menos para a
empresa inglesa Emap, que orga-
niza o evento. Houve recorde de
trabalhos inscritos: 28.828 peças
de 90 países. Espera-se agora
uma enxurrada de Leões de Ou-
ro, Prata e Bronze, troféus que os
publicitários tanto gostam de
exibir em seus escritórios.

O Cannes Lions Festival, ape-
sar do gigantismo que vem ga-
nhando nos últimos cinco anos,
ainda é a maior referência do
mercado na hora em que um
anunciante vai escolher a agên-
cia de propaganda que prestará
serviços de construção de marca
para seus produtos ou ajudar a

atrair consumidores para alavan-
car suas vendas.

Até o momento são esperados
9 mil participantes. Do Brasil,
são 599, sendo 12 jurados. Esses
números são alterados com os
eventos paralelos ao julgamento
das peças publicitárias. Trata-se
de um fenômeno crescente que
tem tornado o Cannes Lions
também uma grande feira de co-
municação e serve de vitrine pa-
ra companhias conquistarem
clientes e fazer negócios.

Ao todos, estão programados
57 seminários, 20 workshops e
10 master classes, fora as inúme-
ras palestras em eventos parale-
los nas redondezas do Palais des
Festivals, que abriga o centro
dos acontecimentos no Cannes
Lions. Todos os eventos parale-

los se realizam nesta semana.

Ascensão. A presença brasilei-
ra no festival é tradição em qua-
se 60 anos. E, nos últimos anos, o
Brasil cresceu no número de pe-
ças inscritas – este ano o País fi-
cou em segundo lugar, atrás ape-
nas dos Estados Unidos, líder ab-
soluto. As agências brasileiras
inscreveram 2.647 trabalhos e as
americanas 4.045. O número
aponta aumento de 25% do Bra-
sil em comparação com 2010.

O País passou a ter presença
expressiva também em outros
palcos. Os profissionais do setor
ampliam sua participação em se-
minários e workshops. O merca-
do publicitário brasileiro tem
despertado forte interesse dos
investidores no setor e há pla-
teias curiosas por ouvir o que
eles têm a contar.

No último ano, algumas agên-
cias foram compradas por con-
glomerados internacionais, ten-
dência que deve continuar, já
que eventos como Copa do Mun-
do e Olimpíada estão na agenda
do Brasil.

Na terça-feira, por exemplo,
executivos da Fiat no Brasil e da
AgênciaClick Isobar vão apre-
sentar o carro-conceito Fiat
Mio, criado com mais de 11 ideias
sugeridas por 17 mil usuários de
160 diferentes nacionalidades.
O carro não será produzido, mas
muitas das sugestões entrarão
na linha de produção da Fiat. No
Brasil, o Fiat Mio foi exposto no
Salão do Automóvel.

Na área de workshop, a Asso-
ciação Brasileira de Empresas de
Design (Abedesign) não só fará
exposição, como se associou à
Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) para levar uma
missão de empresários brasilei-
ros. A intenção é aproximá-los
das propostas de uso do design
na comunicação, além de abrir
canais para contatos.

Meio trilhão. A movimentação
da propaganda global voltou a
ser crescente. Os negócios do ra-
mo vão girar em torno de US$
500 bilhões este ano, segundo es-
tudo da empresa eMarketer, que
prevê um crescimento de 4% .

Mas, se os investimentos glo-
bais somente em anúncios vão
movimentar meio bilhão de dóla-
res, um estudo que amplia o se-
tor e inclui entretenimento, rea-
lizado pela consultoria PWC, in-
dica que os negócios da área so-
maram US$ 1,4 trilhão em 2010.

Entretenimento e Mídia cres-
ceram 4,6% no ano passado,
após retração de 2,4 % no ano de
2009, segundo a consultoria. O
Brasil, com expansão de 15,3% e
uma cifra de US$ 33,1 bilhões em
2010, apresentou um dos maio-
res crescimentos em entreteni-
mento e mídia, ficando atrás ape-
nas da Indonésia, 18,9%, Filipi-
nas, 18,2%, e Tailândia, 17,2%.

O Grupo Estado é represen-
tante oficial do Cannes Lions
Festival Internacional de Criati-
vidade no Brasil.

●✽ esiqueira@telequest.com.br
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