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Legislação permite que se faça comercial de sabonete, por exemplo, a custo zero  
 
Anunciar seus produtos na TV Cultura sai de graça. Pode ser sabonete ou carro, não tem 
problema: o custo é zero, segundo promete peça publicitária da empresa Connect TV Businesses, 
publicada esta semana em jornal de São Paulo.  
 
O anúncio não é novo, mas revela o grande desvirtuamento que foi dado à Lei Rouanet de 
incentivo à cultura. A reportagem do Estado manteve contato com uma funcionária da Connect 
TV, que explicou que os benefícios ao patrocinador de programas da emissora permitem a 
dedução de 100% do valor investido (respeitado o limite de até 4% do Imposto de Renda devido).  
 
Entre outras empresas, anunciam na TV Cultura bancos, fabricantes de automóveis, de 
cosméticos e outros. Essas empresas tanto podem veicular peças institucionais quanto comerciais 
de produtos, sem ônus, na programação "patrocinada". A dedução integral do valor só vale para 
os programas "culturais" da emissora e não pode ser estendida aos jornalísticos.  
 
"Esse anúncio nada mais é do que a explicitação de como funciona a lei de incentivo no Brasil", 
disse o consultor Yakoff Sarkovas, da Articultura, crítico da forma como o governo repassa 
recursos públicos às empresas por meio das leis, sem exigir contrapartida. "Isso precisa ser 
mudado urgentemente e tem de começar agora, não daqui a três anos", afirmou.  
 
A legislação permite esse tipo de ação, que transfere recursos que deveriam ser destinados à 
cultura para fins publicitários. O Ministério da Cultura ficou de informar sua posição sobre a 
questão, mas até o fechamento desta edição não tinha enviado sua resposta.  
 
Audiência - O presidente da Fundação Padre Anchieta, Jorge da Cunha Lima, participou ontem 
pela manhã de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, em Brasília.  
 
O tema da audiência foi Discussão sobre o Sucateamento da TV Cultura - São Paulo e o Futuro 
Imediato do Sistema Público de Radiodifusão no Brasil. Além de Cunha Lima, participaram 
Laurindo Leal Filho (professor de Telejornalismo da ECA-USP), Frederico Barbosa Ghedini 
(presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo), Nilton de Martins 
(presidente do Sindicato dos Radialistas de São Paulo), Carlos Alberto de Almeida (presidente da 
TV Comunitária de Brasília e Diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF) e Maurício 
Monteiro (representante dos funcionários da TV Cultura no Conselho Curador da Fundação Padre 
Anchieta).  
 



 
  
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo 6 jun. 2003. 


