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Emissora reforça planos de publicidade, licenciamento e venda de serviços para bancar metade 
dos custos em 2005.  
 
A TV Cultura de São Paulo, a pioneira e principal emissora de televisão pública do País, decidiu 
acelerar o processo de captação de receita própria para recobrar a capacidade de produção e 
reduzir a dependência das verbas do governo do estado. Para o ano que vem, a direção da 
Fundação Padre Anchieta projeta que captações entre publicidade, licenciamento e venda de 
serviços alcancem 48% do total do orçamento, um recorde desde 1995, quando a emissora 
passou a admitir propaganda em sua programação.  
 
"Não se trata de levantar a bandeira da independência em relação ao apoio oficial, mas de buscar 
recursos dentro do que os estatutos permitem para conseguir produzir tudo o que se julga 
necessário, o que não pode ser feito hoje só com repasses do governo", diz o diretor de marketing 
e vendas da Cultura, Cicero Feltrin, executivo que encabeça as operações de atração de recursos 
extra-governo.  
 
As ações se concentram em duas frentes principais. A mais rentável delas será o lançamento, no 
dia 12, de um canal infantil a ser veiculado por dois grupos de TV paga, a "TV Ra -Tim- Bum", cuja 
receita de vendas às operadoras de televisão por assinatura é prevista em R$ 11 milhões líquidos. 
A outra frente, deflagrada há três meses, informa os potenciais anunciantes - com anúncios e 
malas diretas - sobre vantagens de anunciar numa emissora beneficiada pela Lei Rouanet, o que 
permite descontar 68% dos custos de veiculação no imposto de renda. O resultado é o aumento 
da receita publicitária de R$ 5,585 milhões em 2003 para R$ 9 milhões este ano.  
 
A Cultura fechará 2004 com 30% do orçamento coberto por receita própria, o que já é um 
recorde, repetição dos níveis obtidos em 2000. Com a implementação das novas medidas, 
praticamente a metade dos custos de 2005 passará a ser arcada sem a ajuda do governo - o 
único financiador até os anos 90.  
 
Embora os primeiros anos da emissora sejam pouco conhecidos, a TV Cultura, Canal 2, não 
nasceu pública. Era um segundo canal dos Diários Associados, (além da Tupi) do magnata Assis 
Chateaubriand, lançado em 1960 para se voltar a programação cultural de menor teor comercial. 
Em dificuldades e afundada em dívidas, acabou vendida ao governo no fim da mesma década.  
 
Seus primeiros estatutos previam que o orçamento seria bancado integralmente pelo governo 
paulista. Ao mesmo tempo, foi criado um conselho curador - hoje de 45 membros - para tornar a 
administração e o conteúdo independentes das preferências e de incursões dos governos de 
plantão. Apesar disso, logo de início, principalmente o jornalismo da emissora sofreu com 
pressões de governadores como Laudo Natel e, mais tarde, com interferências de Paulo Maluf e 
Orestes Quércia.  
 
A partir de 1995, quando o governador Mário Covas cortou 30% das transferências orçamentárias 
ao canal, uma reformulação estatutária passou a permitir a veiculação dos denominados "apoios 
culturais", que limitavam às empresas o espaço de "cartela" (inserção de logotipo do patrocinador 
com a narração de locutor em off). Em 1998 passou-se a admitir também a propaganda 
institucional.  
 
"Mesmo assim, as empresas se intimidavam por não saber se teriam seus comerc iais aprovados. 
Às vezes, pedia -se para a agência de trocar uma ou outra palavra, o que criava constrangimentos 
na relação com mercado publicitário", resume Feltrin, que considera o antigo código de auto-
regulamentação da publicidade da Cultura nada claro e suscetível a interpretações subjetivas.  
 



Há seis meses, as limitações foram flexibilizadas mais uma vez, o que abriu caminho para que a 
Cultura passasse a exibir praticamente qualquer tipo de anúncio. "Há ainda cuidados. Não 
colocamos no ar, por exemplo, anúncios de bebidas alcoólicas. Ou comerciais que induzam 
crianças a pedir aos pais determinados artigos de consumo."  
 
No total, para 2004, embora tais números não sejam informados pela direção, projeta-se uma 
receita para a emissora afora os repasses governamentais na casa dos R$ 40 milhões (30% do 
orçamento). A venda de serviços - como a TV Ra-Tim-Bum - representa a maior parte, 19% do 
total do orçamento do ano, enquanto a captação de publicidade bancou 7% e os licenciamentos, 
os restantes 4%.  
 
No total, a emissora vai criar quatro canais fechados. Além do infantil, serão lançados, em junho, 
um de música brasileira, em dezembro, um de documentários, e em junho de 2006, o canal 
denominado "Saber Mais", de cursos de aperfeiçoamento profissional. "As pesquisas indicam que 
o telespectador da Cultura se sente meio dono da emissora e vê com bons olhos que ela volte a 
produzir com recursos próprios, em vez de ficar inerte à base de verbas públicas", responde 
Cicero Feltrin a críticas à implementada abertura comercial dos últimos anos, que chegam 
eventualmente pelo ombudsman da Fundação Padre Anchieta.  
 
O diretor de marketing e vendas prefere olhar para o lado positivo, que são as pesquisas - foram 
ouvidos 12 grupos qualitativos no início do ano - que aprovam a abertura. Mas não se livra, de 
vez em quando, de responder a telespectadores que demonstram revolta com inserções como a 
do McDonald’s na programação infantil, justamente a de maior audiência do canal hoje. Em 
relação ao jornalismo, ouvem-se críticas à nova política, aparentemente dissociada da filosofia 
insistentemente bradada durante a programação, de que ali se faz jornalismo público, 
"independentemente de interesses políticos e comerciais".  
 
"Isso pode não ser algo ainda 100% resolvido, mas temos muitíssimo mais liberdade para veicular 
notícias do que as emissoras comerciais. Lembro do caso em que demos uma matéria que 
criticava a dificuldade de se encerrar contas, e um dos bancos exibidos nas imagens era o 
Bradesco. Na ocasião, ele era o patrocinador do Jornal da Cultura, e isso não significou nenhum 
problema", garante Feltrin.  
 
A expectativa é também de aumentar a audiência atual - cuja média no horário nobre, este ano, 
ficou em 1 ponto percentual (segundo dados do Ibope). A programação infantil é a que alcança 
melhores índices, com até 5 pontos em momentos de pico, à base de desenhos como "Cocoricó" e 
"O pequeno urso". "De qualquer forma, nosso público é diversificado e interessante para qualquer 
tipo de anunciante. Temos alcance equilibrado em todas as faixas sociais", conta Feltrin, que não 
limita suas previsões para o crescimento da receita própria. "Não há limites se esses recursos 
estiverem dentro dos parâmetros de comercialização pré-definidos", conclui.  
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