
A hora do recreio
Canais voltados ao público pré-escolar são lançados em curto período de tempo
e brigam para conseguir uma vaga no line-up disputado das operadoras.

O
Discovery Kids é o canal
mais distribuído na TV
paga brasileira. São
5.323.484 assinantes, em
todo o território nacional

(Fonte: relatório PTS, base setembro-
outubro/2008). Essa invejável
distribuição pode ter sido um dos
incentivos para que outras três
programadoras dessem seus passos
em direção a um pedacinho desse
bolo apetitoso. Viacom, Disney e Fox
lançaram, em um período de menos
de um ano, canais voltados
exclusivamente ao público pré-
escolar, de até sete anos - a mesma
faixa atendida pelo canal da
Discovery Networks.

O primeiro desses novos canais a
despontar no mercado brasileiro foi o
Baby TV, da Fox. Criado em Israel por
um casal que achava que não havia
qualquer canal que seus filhos
pudessem assistir sem que tivessem
que se preocupar, o Baby TV associou-
se à Fox para distribuição e acabou
sendo comprado pela programadora.
Focado em crianças de até três anos
de idade, o canal foi lançado na
América Latina em 2007 e começou
ser distribuído no Brasil no início de
2008. Quase um ano depois, o canal
está em operações independentes do
interior do país e em
negociações com
operadoras maiores,
segundo o diretor de
afiliadas da Fox,
Márcio Fonseca.

Com a parte diurna de
sua programação focada
em programetes de até
cinco minutos e a grade
noturna preenchida com
músicas mais relaxantes,

que ajudam a criança a dormir, o canal tem
como foco o público de até três anos. Essa
segmentação é a grande aposta da
programadora como diferenciação de outros
canais para o público infantil. "A
concorrência é muito forte, pois as outras
marcas já são conhecidas. Por outro lado,
temos uma proposta única, já que não há
outros canais com programação específica
para esse público", argumenta Fonseca.

No Brasil, o canal vai lutar para se
manter apenas com receitas provenientes
das assinaturas, já que não tem publicidade
para suportá-lo. Lá fora, o Baby TV tem
conteúdo para celular, licenciamento de
produtos e um site - este último deve ser
adaptado para o Brasil. "Precisamos
primeiro consolidar o canal, fazendo com
que chegue a pelo menos 35% a 50% do
mercado, para então começar a olhar para
outras formas de remuneração", conta o
diretor de afiliadas, lembrando que o canal
não chegou a 50 mil assinantes no Brasil.

Como parte da estratégia de distribuição
no País, a programadora está disposta a
fazer um teste e oferecer o Baby TV - que
ainda não tem um feed exclusivo para o
Brasil - em um modelo a la carte.

Para tornar o canal mais visível, a
programadora inseriu uma faixa de
programação do Baby TV com três horas no
Foxlife, seu canal voltado para mulheres.

Essa estratégia é inversa àquela
empregada pela The Walt
Disney Company e pela Viacom.
Seus novos canais para o
público pré-escolar, Playhouse
Disney Channel e Nick Jr,
respectivamente, nasceram a

partir de faixas de
programação voltadas a esse
segmento existentes em
seus canais já
consolidados, Disney
Channel e Nickelodeon.

No caso do Playhouse Disney
Channel, que já existia em outros
territórios, a faixa de programação do
Disney Channel apresentada por
âncoras brasileiros e dedicada ao
público pré-escolar teve uma aceitação
tão boa que acabou por tornar-se um
canal separado, com feed exclusivo
para o Brasil. O canal, que tem como
público alvo crianças de dois a cinco
anos, lançou sua primeira operação
em setembro de 2008. Hoje o canal
está na(operação de cabo da TVA e no
DTH da Telefônica.

Com programação que mistura
animação e live action, os programas
são amarrados pela apresentação de
dois âncoras brasileiros, Vinícius e a
Esteia, e dos bonecos Ooh e Aah. O
canal conta com propriedades Disney



como "A Casa do Mickey Mouse",
"Meus Amigos Tigrão e Pooh", "Mini
Einsteins" e "Yo Gabba Gabba". Por
contar com atrações de peso, o canal
pode ter, além da receita de
distribuição, receitas provenientes do
licenciamento de produtos e ainda
publicidade. Esta última, porém,
contém restrições: a publicidade
negociada é pan-regional, e não é
veiculada em forma de comerciais,
apenas de patrocínio e apoio. No caso
do licenciamento, o gerente de
marketing dos canais Disney no
Brasil, Marcelo Fazzio, conta que as
receitas são integradas entre todas
as empresas Disney, e que a
companhia optou por explorar cada
propriedade individualmente.

O licenciamento, aliás, é a grande
aposta da Viacom quando o assunto é
o modelo de negócios de seu canal
Nick Jr, focado no público de dois a
sete anos. Com propriedades como
"Dora, a Aventureira", "Go Diego Do" e
"Pistas de Blue", o canal tem bons
motivos para acreditar que o
licenciamento pode ser parte
importante de sua receita. "A Dora
gera cerca de US$ l bilhão no mundo
todo em licenciamento", diz a diretora
de distribuição da Viacom Brasil,
Alessandra Pontes. Com isso, o canal
aposta em um modelo de negócios
baseado em distribuição, publicidade e

ad sales, até porque, há uma limitação em
relação aos anunciantes, já que o canal é
voltado para uma faixa etária menor", conta.

O canal, que também surgiu fora do país,
conta com a vantagem de ter personagens
que já são velhos conhecidos do público
infantil, já que o Nickelodeon exibia uma
faixa de programação para esse target, com
os desenhos que acabaram indo também
para o Nick Jr.

Programado em Miami, o canal foi
trazido para a América Latina em julho de
2008, e está em operações como o serviço
de DTH da Embratel, operadoras NeoTV e
em março será lançado também na
operação de cabo da Oi, em Belo Horizonte.
Além destas, o Nick Jr tem um acordo pan-
regional com a Telefônica (embora ainda
não esteja disponível para o Brasil por esta
empresa). No momento, o sinal que os
brasileiros recebem é o mesmo enviado para
a América Latina, mas, segundo a diretora
de distribuição, a idéia é ter um feed

exclusivo para o Brasil ainda no
primeiro semestre.

Tempero brasileiro
Ainda que estejam em fase

de lançamento no Brasil, os
novos canais podem ter
produções nacionais em suas
grades no futuro. As
programadoras têm planos de
coproduzir programas nacionais
ou pelo menos exibir atrações

realizadas com atores brasileiros.
O Nick Jr, apesar de contar com

acervo grande de programas para
idade pré-escolar da Viacom, já conta
com um projeto em andamento para
coprodução com uma produtora
nacional. Alessandra conta que
existem negociações para exibir (e
coproduzir) uma série de animação de
uma produtora brasileira. O desenho
conta ainda com coprodução de uma
empresa canadense.

Além da animação, o canal deve
ganhar uma apresentadora brasileira
para dar dicas aos espectadores,
especialmente com caráter educativo.
A presença da apresentadora deve
acontecer ainda no primeiro semestre.

O Playhouse Disney Channel,
embora não utilize ainda recursos
incentivados para produzir
nacionalmente, investe na produção de
programetes de quatro a cinco minutos



para brasileiros, produzido pela
argentina Frame Zero. "A Floricultura
da Nana", que deve começar a ser
exibida ao final de março, conta com
elenco, direção e canções originais em
português. São atores brasileiros e
bonecos, que ensinam, entre outras
coisas, informações ecológicas.

O Baby TV, que tem cerca de 90
séries exclusivas e outras 30
programadas para este ano - todas
produzidas em Israel - também não
descarta a possibilidade de ter
conteúdo para o público brasileiro, mas
essa possibilidade ainda está distante
dos planos da programadora.

Prioridades
O aparecimento de canais para o

público pré-escolar em tão pouco
tempo leva ao questionamento sobre a
demanda por canais para o segmento e
a disponibilidade de espaço nas
operações para mais canais infantis.

Para Alessandra, da Viacom, no
mercado brasileiro a oferta de canais
infantis é relativamente grande, porém
é preciso considerar a audiência desses
em relação aos canais para público
adulto. "Antes você tinha sete canais
infantis, ou seja, menos de 10% do total
de canais pagos. No entanto, a criança
assiste 40% a mais TV do que o
adulto", compara.

EM MENOS DE UM ANO,VIACOM, DISNEY E FOX
LANÇARAM CANAIS COM CONTEÚDO PRÉ-ESCOLAR.

No segmento pré-escolar ela afirma que
a necessidade de canais 24 horas é ainda
maior, já que, até então, só havia uma opção
para este público disponível. "Achamos que
existe uma demanda grande por esse tipo
de canal", diz. "A criança em idade pré-
escolar não tem outras formas de
entretenimento, como videogames ou
internet", completa.

Apesar dos lançamentos quase
simultâneos dos canais para essas crianças,
a diretora de distribuição da Viacom
acredita que esse seja um movimento
natural. "Acho que é reflexo de um
amadurecimento do mercado. Primeiro veio
uma série de canais segmentados para
adultos. Agora, que já existe uma grande
variedade, chegou o momento de fazer isso
para o público infantil", diz.

Alessandra e os outros executivos
sabem, porém, que nem sempre os
operadores estão no mesmo momento que
as programadoras. Com a chegada de
canais em alta definição, que ocupam muito
espaço, e outros serviços oferecidos pelas
empresas que têm se tornado lucrativos, a
entrada de novos canais, sejam eles para o
público pré-escolar ou não, fica muitas vezes
em segundo plano.

Para o diretor de programação da Net,
Fernando Magalhães, a oferta de canais

infantis não está saturada. Porém, ele
acredita que a operadora já está bem
servida desse tipo de canal, com sete
opções, sendo que alguns deles, como
Nickelodeon e Disney Channel, já
contém suas faixas de programação
específicas para o público pré-escolar.

Ele lembra que a oferta de
programação segmentada é benéfica.
No entanto, questiona como essa oferta
deve ser feita. "Como você oferece
conteúdo segmentado? Lançando mais
canais lineares ou colocando esse
conteúdo on demand?", pergunta
Magalhães. Vale lembrar que a Net está
em fase de testes de seu serviço de
video-on-demand.

O diretor da operadora lembra
ainda que o conteúdo para esse público
é um dos mais requisitados para os
serviços sob demanda e que as
programadoras estão atentas a isso.
"A criança tem o hábito de ver muito
conteúdo repetido", diz.

Apesar disso, Magalhães afirma
que esse tipo de oferta de conteúdo
não substitui os canais lineares,
apenas complementa o serviço. "No
caso da Net, estamos focando mais no
conteúdo on demand e no HD no
momento", conclui.
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