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A emissora espera fechar 2006 com um crescimento de 20% na verba publicitária própria. A 
TV Cultura dá mais um passo na reestruturação iniciada há dois anos pelo atual presidente, 
Marcos Mendonça. Preparou uma série de lançamentos e alterações em sua programação, que 
começaram a ir ao ar na segunda-feira. A mudança da grade estará completa no próximo 
domingo.  
 
A principal novidade é o espaço maior dado ao jornalismo, que passa a ocupar três horas 
diárias da programação. Até agora eram apenas 50 minutos. A emissora passa a exibir, de 
segunda a sexta, três telejornais: "Cultura Meio-Dia", "Jornal da Cultura" e "Cultura Noite". 
Serão apresentados ainda telejornais nos finais de semana, além de plantões de notícias ao 
longo do dia.  
 
A emissora aposta também na exibição de séries e documentários, inicialmente produzidos 
pela rede britânica BBC, programas infantis e atrações dedicadas ao cinema, como a Mostra 
Internacional de Cinema na TV Cultura, com apresentação do crítico Leon Cakoff.  
 
"A TV Cultura é uma excelente marca, mas segundo pesquisas, as pessoas não tinham a 
emissora como algo desejável, apenas respeitável", diz o diretor de marketing da TV Cultura, 
Luiz Henrique Barreto do Amaral. Segundo ele, o diferencial da emissora era a programação de 
alta qualidade, mas a audiência começou a migrar com a entrada no mercado das TVs pagas, 
que também oferecem boas alternativas. "Constatamos ainda que a Cultura não exercitava sua 
comunicação de acordo com o produto oferecido."  
 
A partir daí criou-se uma campanha, com a G7 Consultoria e Comunicação, com o conceito "TV 
aberta de verdade", para mostrar que a TV aberta, no caso a TV Cultura, tem conteúdo de 
qualidade, acessível a qualquer pessoa, sem precisar pagar a mais por isso, de acordo com 
Amaral. "Esse trabalho visa mostrar que a Cultura é um celeiro de bom conteúdo". "Além da 
campanha feita pela própria emissora, há chamadas no site, inserções em jornais, na revista 
Época (Editora Globo), revistas especializadas em mídia e em várias emissoras de rádio. Até 
domingo, a cada dia será veiculado um anúncio diferente, anunciando a novidade do dia.  
 
"Nossa meta é aumentar nosso share. Hoje, ocupamos a quarta colocação no ranking dos 
canais mais assistidos. Essa colocação varia durante a programação. Agora, queremos nos 
consolidar como o quarto canal mais visto. Nosso desafio, além de elevar a audiência é 
também conquistar um público mais jovem, na faixa entre os 17 e 35 anos. Para isso, 
confiamos muito nos programas dedicados ao cinema e nas séries especiais e documentários 
produzidos pela BBC. Pretendemos, inclusive, futuramente, firmar parcerias com outras TVs do 
mundo inteiro - entre elas a da Austrália - que produzem materiais de qualidade", prossegue o 
diretor de marketing.  
 
Ele acrescenta que a faixa das 21 horas terá atenção especial, com programação voltada 
exclusivamente para o entretenimento com futebol (Cartão Verde), Planeta Cidade, Cultura 
Mundo, Silvia Poppovic e Vitrine. Tudo para fidelizar a audiência.  
 
Ainda de acordo com o executivo, uma pesquisa sobre a aceitação da nova programação pelo 
público deverá ser feita dentro de, aproximadamente, um mês. "Outra maneira para 
avaliarmos se estamos no rumo certo é incentivar a interatividade do telespectador com a 
nossa programação. Hoje, essa interatividade já acontece, por exemplo, no Roda Viva, 
queremos que esse comportamento passe a ser institucional e que abranja todos os 
programas", completou Amaral.  
 
A TV Cultura, que teve em 2005, verba publicitária de R$ 80 milhões vinda do governo e de R$ 
40 milhões provenientes de receita própria, espera para 2006, aumentar em 20% a receita 
própria de publicidade.  
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