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A Hasbro e a Discovery Communications unirão forças para enfrentar a Walt Disney; 
Nickelodeon, da Viacom; e Cartoon Network, da Time Warner, no mercado de televisão para 
crianças, já abarrotado de concorrentes, mas bastante rentável. 
 
A fabricante de brinquedos injetará US$ 300 milhões por uma participação de 50% em um 
novo canal a cabo e em um site com a controladora dos canais Discovery Channel e Animal 
Planet. A empresa também se comprometerá a entrar com outros US$ 125 milhões ao longo 
de cinco anos em garantias de merchandising, o que proporciona mais fluxo de receita, além 
das mensalidades de assinatura da Discovery e vendas de publicidade, segundo o executivo-
chefe da companhia de mídia, David Zaslav. 
 
"Observamos de longe a Disney e Nickelodeon com suas taxas de assinaturas e receitas como 
publicidade e merchandising", disse Zaslay. 
 
O grupo lobista Commercial Alert, cofundado por Ralph Nader, informou que pedirá às 
autoridades reguladoras para investigarem o negócio, argumentando que o empreendimento 
conjunto não é "nada além de um esquema para apresentar anúncios ao longo de toda a 
programação para as crianças". 
 
Zaslav disse estar confiante de que o novo canal encontrará espaço no mercado, destacando 
que cada faixa etária mais velha é atendida por 40 a 50 canais. 
 
Os jogos da Hasbro, como Trivial Pursuit e Cranium, aliados a atual programação do canal 
Discovery Kids, com atrações como "Bindi the Jungle Girl", criarão "uma nova e forte marca 
para o entretenimento e educação das crianças", disse Zaslav. 
 
Para a Hasbro, a iniciativa representa mais uma ação para ampliar o público para algumas de 
suas marcas de brinquedos. Um filme baseado em seu brinquedo GI Joe, criado há 45 anos, 
será lançado pela Paramount, da Viacom, neste ano, assim como a sequência do filme 
"Transformers", de 2007, da Dreamworks. 
 
Uma aliança com a Electronic Arts deu "vida nova" a suas marcas, criando alguns dos jogos 
mais populares na internet e em aparelhos eletrônicos e ajudando a elevar as vendas do jogo 
de tabuleiro "Banco Imobiliário" em mais de 40% nos últimos anos, segundo o executivo-chefe 
da Hasbro, Brian Goldner. 
 
O novo canal tem lançamento previsto para o fim de 2010, assumindo o controle do Discovery 
Kids, que chega a 60 milhões de residências nos Estados Unidos. As unidades da Discovery no 
Canadá e México terão direito prioritário para transmitirem a programação, destacou Zaslav. 
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