
Veículos exploram peculiaridades de
Fidelização dos públicos infantil e adolescente passa pela integração de diferentes plataformas de comunicação

ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Cientes da faceta multimídia
de crianças e adolescentes, mui-
tos dos tradicionais programas e
veículos do País voltados a esses
dois públicos estão se expandin-
do para outras plataformas de
comunicação. A fórmula para se
manter relevantes, porém, não
inclui apenas a criação de sites e
o lançamento de eventos, dentre
outras opções de extensão de
marca. Enquanto descobrem
como explorar melhor as par-
ticularidades de cada meio, os
representantes da categoria
também buscam valorizar carac-
terísticas específicas dos veícu-
los que lhes deram origem.

Um bom exemplo vem de um
dos mais tradicionais veículos
voltados ao público adolescente,
a revista Capricho, da Editora
Abril, que há cerca de três me-
ses circula com nova proposta
editorial e gráfica. De acordo
com Brenda Fucuta, diretora de
redação da publicação, a idéia é
torná-la simultaneamente mais
ajustada à leitora da era das mí-
dias digitais e resgatar algumas
das características mais tradicio-
nais do meio revista. Para isso, a
editora pretende explorar praze-
res táteis e visuais relacionados
ao papel, além de aprofundar a
abordagem das reportagens e dos
temas cobertos. "Em vez de fazê-
la competir com os novos meios,
queremos que a revista assuma
sua personalidade", diz Brenda,
lembrando que Capricho, hoje,
abrange um conjunto de platafor-
mas que vão de eventos e internet
a celulares e licenciamento de
marca, dentre outras.

Na Editora Europa acontece
algo similar. Apesar de as revis-
tas serem as vedetes da empre-
sa, Mauricio Dias, gerente de
mercado publicitário da editora,

diz que, hoje, é indispensável
trabalhar com o conceito de mí-
dias complementares. A questão
é simples. Se a internet permite
informações sempre atuais ou
downloads de programas, como
os jogos oferecidos pela publi-
cação da Europa dedicada aos

games, a revista possibilita maior
aprofundamento na abordagem
dos temas. Além disso, é por
meio da internet que se dá a
maior interação entre a redação
e os leitores. De acordo com o
executivo, as revistas da casa
voltadas a adolescentes obser-

vam estritamente o preceito que
coloca o leitor como autor da
publicação. "Os leitores pautam
nossas revistas. Cada e-mail é
tratado como fonte valiosa de
informação", diz.

Ao menos no segmento das
infantis, a internet tem, como se

vê, papel importante na fórmula
capaz de manter o público inte-
ressado nas revistas. "Recreio,
por exemplo, apóia-se no tripé
revista, site e brinde", diz René
Agostinho, diretor do núcleo in-
fantil da Abril. Segundo ele, Re-
creio tem atualmente o segundo

Dias: interação com leitores, que
sugerem pautas às revistas por e-mail
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site mais acessado dentre todos
os sites de revistas da Abril, per-
dendo apenas para o de Veja. O
brinde, por sua vez, serve para
atrair a atenção da criança e,
em séries colecionáveis, também
para fidelizá-la.

Combinando essa fórmula

com um relacionamento que se
estende aos pais e professores, •
título, segundo Agostinho, man-
tém circulação estável, mesmo
depois de aumentos no preço
de capa. "Vendemos 120 mil
exemplares por semana, mesmo
custando R$ 9,95", afirma. Capricho: temas mais aprofundados e personalidade própria para se diferenciar

TVS ABERTA E PAGA
Após algum tempo aparen-

temente menos dedicada a
crianças e adolescentes, a TV
aberta parece se mostrar hoje
interessada em novamente
conceder mais atenção ao
público infantil. O SBT, por
exemplo, no início de junho,
lançou uma versão totalmente
reformulada do programa Bom
Dia & Cia, exibido de segunda
a sexta-feira, entre 9h e 12h45.
Além de novos desenhos, a
programação agora conta com
apresentadores que agem mais
como crianças, chegando, por
exemplo, a andar de skate
no palco. Além disso, cada
programa passou a ter um
tema específico, como "sonhos
ou bicicleta. "Isso amplia a
possibilidade de patrocínios*
e merchandising", afirma Ma-
riana Caltabiano, diretora da
programação infantil do SBT.

Os resultados dessa refor-
mulação parecem satisfató-
rios. "Em junho, no horário
entre as llh e o final do pro-
grama, obtivemos médias de
11 ou 12 pontos de audiência,
com picos de 16 a 17", afirma
Henrique Casciato, diretor co-
mercial do SBT. Ele conta que,
há algum tempo, houve no SBT
a discussão sobre a validade
de dedicar tanto tempo para a
programação infantil. Ao final
da discussão, os horários dessa
programação foram integral-
mente mantidos, pois, além
de formar telespectadores, ela
estaria recebendo novamente
o apoio de marcas que, até
há pouco tempo, investiam
apenas nas emissoras infantis
da TV paga. "Atualmente, a
programação infantil responde
por algo entre 6% e 7% de nos-
so faturamento publicitário",
diz Casciato.

A TV paga, porém, vem
mantendo ou ampliando

- seu espaço entre o público
infantil, afirma Rafael Davini,
vice-presidente de publicidade
e marketing da Turner, progra-
madora responsável pelo canal
Cartoon Network. "Nossos
índices de audiência têm se
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Carolina: atrações nacionais na Nickelodeon para preservar audiência Priscyla: crianças e adolescentes como propagadores dos novos meios

mantido estáveis, mas nosso
alcance está crescendo com
a ampliação do alcance da TV
paga brasileira", afirma.

De acordo com Davini, a
tarefa de fidelização do públi-
co infantil deve hoje incluir a
constante oferta de novidades
e a presença simultânea em
diversas plataformas. "Atu-
almente, estamos buscando
uma operadora de telefonia
interessada em uma parce-
ria que permita aos usuários,
mediante pagamento, baixar
nossa programação em celular
ou computador", diz Davini,
que classifica o público-alvo
primário do Cartoon Network
como o formado por crianças,
de ambos os sexos, com idade
entre 5 e 11 anos.

Na Nickelodeon, o público
básico tem idade entre 4 e
11 anos, mas há também uma
boa penetração na faixa que
vai dos 11 aos 17 anos, afirma
Carolina Vianna, diretora de
marketing da Viacom Brasil,
programadora do canal. Ela
cita, como diferencial favorável
ao desempenho de audiência
do Nickelodeon, o conteúdo
local da emissora, que hoje exi-
be dois programas produzidos
no Brasil: Patrulha Nick e Nick
TôNicko. "Reformulados, nos
últimos seis meses os dois pro-
gramas registraram expressi-
vos incrementos de audiência",
afirma Carolina. Segundo ela,
a partir deste mês de agosto
o Nick TôNicko passa a exibir
também animações nacionais.

INTEGRANDO MEIOS
Mas o que mais impressiona

é o fato de que, consumindo
mídia vorazmente, crianças e
adolescentes conseguem, si-
multaneamente, manter seu re-
lacionamento com meios mais
tradicionais, como revistas e
TV, e ainda acelerar a expansão
das mídias digitais. No por-
tal MSN Brasil, por exemplo,
crianças com idade máxima
de 12 anos, hoje, compõem
cerca de 10% do público total.
"Crianças e adolescentes pas-
sam muito tempo com mídias
interativas e, para nós, consti-
tuem um público importante.

Até mesmo por atuarem como
propagadores desses meios",
afirma Priscyla Alves, gerente
de serviços de comunicação e
marketing para o MSN Brasil e
América Latina.

Nesse cenário, as mídias mais
tradicionais já parecem bem
integradas às mais novas. "Atual-
mente, todos os nossos projetos
publicitários incluem internet",
diz Carolina, da Viacom. Buscan-
do tornar explícita a importância

da internet no relacionamento
com o público-alvo da Nickelo-
deon, a executiva conta que a
edição do ano passado da ação
promocional "Meus prêmios
Nick" recebeu mais de 2 milhões
de votos online, tornando-se,
provavelmente, a promoção de
TV paga com maior quantidade
de votos digitais.

Já o site de Capricho, se-
gundo Brenda, é hoje o quinto
mais acessado da Abril. Para

ela, pode até ser que, contando
com mais opções, os jovens da
atualidade leiam menos revistas,
quando comparados àqueles de
dez ou quinze anos atrás. "Mas,
incluindo suas outras platafor-
mas, como internet e eventos,
Capricho é hoje uma marca mais
impactante nesse target", afirma
a jornalista.

Sem revelar números, Bren-
da diz trabalhar neste ano com
uma meta "significativa" de

expansão do faturamento pu-
blicitário de Capricho. Já Dias
projeta para 2006 um incre-
mento de 25% no faturamento
publicitário de Playstation, o
maior dos três títulos juvenis
da editora Europa. No núcleo
infantil da Abril, de acordo
com Agostinho, há, neste ano,
comparativamente a 2005, uma
previsão de incremento de fatu-
ramento publicitário de 12%.

No Cartoon Network, segun-
do Davini, neste ano o fatura-
mento publicitário se expandirá
cerca de 5%. "Será um bom
índice, pois já temos uma base
anterior muito boa", diz. Davini
conta que, em abril, o Boome-
rang - - outro canal com o qual a
Turner pretende atingir crianças
e jovens foi totalmente re-
formulado. Agora, pela manhã,
esse canal traz programação
para crianças em idade pré-es-
colar; à tarde, conteúdo voltado
a crianças um pouco maiores; à
noite, séries mais adequadas a
pré-adolescentes. Base anterior
da programação, os desenhos
antigos agora são exibidos ape-
nas na madrugada.
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