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Produtora de conteúdo para TV a cabo e dona do Nickelodeon projeta crescimento na 
publicidade de seu canal musical 
 
Depois de vender sua participação de 30% na MTV para o Grupo Abril, em dezembro, a 
Viacom Networks Brasil, dona de canais de TV paga, decidiu concentrar esforços no 
crescimento no Brasil do canal de conteúdo musical VH1. Voltado para o público de mais de 25 
anos e presente no país desde 2006, o canal participa com apenas 4% da receita publicitária 
da Viacom no país, que tem o canal Nickelodeon como carro-chefe. Foram esses dois canais 
que sustentaram o crescimento da empresa até hoje em território nacional, um dos únicos 
mercados em que eles nunca tiveram domínio sobre a MTV. 
 
Agora, sem qualquer participação no principal canal de música jovem, o objetivo é ampliar a 
produção de conteúdo local e, assim, dobrar a receita publicitária do VH1. Por isso, está em 
andamento um documentário musical sobre três bandas brasileiras, que será feito em parceria 
com a produtora Mixer, e para o qual a Viacom está em processo de negociação com as 
respectivas gravadoras. Integra os planos também a produção local do programa "Behind the 
Mu-sic", franquia da Viacom internacional que mostra, em cada episódio, a história de sucesso 
de um músico ou banda. 
 
Produção local 
 
Segundo Álvaro Paes de Barros, presidente da empresa no Brasil, mais três produções estão 
em fase de assinatura de contrato. "Esses programas são parte da estratégia de expandir os 
negócios da Viacom no país, onde atuávamos basicamente por meio da marca Nickelodeon", 
afirma o executivo, que não quer mais ter a receita concentrada em apenas um canal. 
 
O VH1 cresceu 30% em distribuição em 2009, ano de sua estreia, mas ainda tem um entrave 
nesse quesito: não faz parte do pacote básico da operadora Net, o que dificulta na hora de 
ampliar a participação no mercado nacional de TV paga. Atualmente, o canal está em 65% dos 
pacotes vendidos no mercado. Barros afirma que o empecilho se deve ao fato de se tratar de 
um canal recente, que foi lançado quando as freqüências básicas das principais operadoras de 
TV por assinatura estavam completas. Mesmo assim, o canal responde por 35% da receita de 
distribuição da Viacom. 
 
Seguindo os planos de expansão dos negócios no país, em 2009 a empresa acrescentou mais 
três canais ao portfólio: VH1 Classic, VH1HD e VH1 Mega Hits, o antigo MTV Hits, que não foi 
vendido para a Abril e mudará de nome a partir de primeiro de fevereiro. 
 
O Nickelodeon, que continua sendo o mais importante da operação nacional, também terá 
mais conteúdo feito em co-produção com o Brasil, como a segunda parte da novela Isa TKM, 
chamada Isa TK+, que será gravada na Colômbia em parceria com a Sony, além de um 
seriado em fase de estudo. 
 
Mercado em expansão 
 
Se desconsiderada a participação que a empresa tinha na MTV, a receita da Viacom cresceu 
25% em 2009 e a meta para 2010 é aumentar a porcentagem para 35%. Os números são 
maiores do que o crescimento do mercado de TV por assinatura no Brasil, que totalizou 
18,24% em 2009. Foram adicionadas 1,2 milhão de assinaturas no período, o que resultou em 
7,5 milhões de domicílios atendidos. Trata-se do maior percentual de crescimento desde 2002, 
quando foi registrada evolução de 26%, segundo dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 
 
No mundo, a Viacom tem presença em 300 milhões de domicílios em 139 países. De janeiro a 
setembro do ano passado, o grupo faturou US$ 9,5 bilhões, o que representa crescimento de 
8% em relação ao mesmo período de 2008. 
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