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a semana passada, a Viacom
Networks Brasil anunciou,

para este ano, o investimento de
US$ i milhão na produção de
programas para o canal Nicke-
lodeon. O VH1, há dois anos no
Brasil, também terá duas produ-
ções nacionais anunciadas pa-
ra este ano: "VH1 Storytellers"
(cantores e compositores tocam
suas músicas e contam as histó-
rias por trás de suas canções) e
"Behind the Music" (biografias
autorizadas de músicos). Segun-
do Álvaro Barros, vice-presi-
dente sênior de distribuição da
MTV Networks América Latina
e gerente geral da Viacom Net-
works Brasil, os programas da
VHi "usarão o incentivo fiscal,
caso se encaixem nos critérios
da Ancine (Agência Nacional de
Cinema)".

Para a nova grade de pro-
gramação, a Viacom já fechou
seis cotas de publicidade, sendo
quatro renovações (Kellogg's,
Chamyto, Ri Happy e PB Kids).
Também há dois anunciantes
que não tiveram os nomes di-
vulgados por questões contra-
tuais, mas que de acordo com
Fátima Zagari, diretora de pu-
blicidade da Viacom Brasil, são
dos setores automobilístico e
financeiro, que também anun-
ciarão no Nickelodeon. "Hoje
as crianças têm poder de deci-
são na escolha dos carros dos
pais, têm poupança e também
adoram moda e cosméticos", diz
Fátima. A expectativa de cres-
cimento da receita publicitária
para 2008 é de 28% a 30%. No
ano passado, o crescimento foi
de 22% em comparação com

"South Park" ampliou o target do VH1

2.006. "Já começamos 2008 co-
memorando o sucesso do Verão
Nick, que ocorreu em janeiro e
fevereiro em quatro praias bra-
sileiras e com sete cotas vendi-
das (Trakinas, Colas Pritt, Nu-
trino, Renner, Ifa Brinquedos,
Grendene e Giraffa's). Este será
um ano muito promissor", acre-
dita Fátima.

Há nove anos no Brasil, o Ni-
ckelodeon é um dos dez canais
com maior audiência entre to-
dos de TV paga, segundo dados
do Ibope de 2007. O target é de
4 a 17 anos, classes A/B.

Para divulgar sua nova pro-
gramação e o conceito de cul-
tura pop, o VHi fará ao longo
do ano cinco campanhas que,
além do próprio canal, também
trabalhará as mídias cinema, in-
ternet, rádio, revista e jornal. Ao
longo desses dois anos no Brasil
o canal ampliou o seu target que
de 25 a 49 anos passou para 18
a 49 anos. "A exibição de pro-
gramas musicais e do desenho
'South Park' acabou atraindo

esse público mais jovem", diz
Carolina Vianna, diretora de
marketing da Viacom. Para re-
ter esse target, a VHi exibirá
com exclusividade as duas pró-
ximas temporadas de "South
Park" e a contratação de um VJ
para o programa semanal "Top
20 Brasil".

Para atrair novos assinantes,
durante todo o mês de março a
VHi abriu o sinal para os assi-
nantes da NET Digital e para o
último fim de semana, para os
assinantes da NET analógica.

Já para a Nickelodeon, se-
gundo Carolina, as campanhas
vão além da mídia tradicional.
"No ano passado fizemos uma
pesquisa mundial e concluímos
que a TV ainda é o meio pelo
qual as crianças mais se infor-
mam, mas para a melhor assi-
milação da informação é preciso
trabalhar diversas plataformas",
explica Carolina. Por essa razão,
a Nickelodeon continuará com
eventos, como o "Meus Prêmios
Nick", premiação para 14 cate-

Fátima: crescimento de 30%

gorias da TV infantil na qual
as crianças votam, por meio do
site, nos seus favoritos.

A Viacom também está em
negociação com emissoras de
TV aberta para a veiculação de
seus programas. Atualmente, a
Rede Globo transmite o dese-
nho animado "Bob Esponja".
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