


de alguns desses personagens, como o 
imbatível Ben 10, se transforma em 
lucro certo para a companhia por meio 
dos royalties que ela cobra no licencia-
mento de produtos que exploram a ima-
gem deles. 

"O Brasil é o líder absoluto nesse 

segmento no mundo", diz Koch. Para se 

ter uma idéia, a área de licenciamento 

do Cartoon Network no País movimen-

ta R$ 8 0 0 milhões por ano em vendas 

no varejo. Apesar dos números vigoro-
sos, a empresa sabe que precisa se 
mexer. Há cerca de três anos, o canal 
passou a ter a sua liderança ameaçada 

pelos concorrentes Disney 
Channel e Nickelodeon. 

Ao apresentar uma 
grade que coincide 
com o que os pais 
buscam para os 
filhos, o Cartoon 

pode se manter na 
liderança. "O acesso 

à informação tornou as 
pessoas mais críticas. Esse 

novo projeto em parceria com uma ins-
tituição respeitada como a Unicef faz o 
canal parecer mais simpático", afirma 
Daniela Khauaja, coordenadora de pós-
graduação em marketing da ESPM. Ela 
lembra que vários projetos de lei surgi-
ram nos últimos anos não só bombar-
deando as emissoras sobre conteúdo 
voltado ao público infantil, mas tam-
bém com relação à pesada carga de 
publicidade dirigida a ele. Há cerca de 
um ano, a Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos (Abia) conse-
guiu convencer seus associados, entre 
eles Nestlé, Unilever e Sadia, a assinar 
um acordo para deixar de fazer publici-
dade direta para crianças e pré-adoles-
centes. A idéia de inserir campanhas 
educativas mas manter desenhos como 
Pokémon e Ben 10 no ar pode ser a 
opção imediata para amenizar as críti-
cas sem prejudicar as receitas. Mas, 
certamente, não será definitiva. 

(violência nas escolas), a favor da pre-
servação do ambiente, do consumo 
consciente e da valorização de ativida-
des físicas. Só em espaço na grade, o 
Cartoon vai ceder o equivalente a US$ 7 
milhões. Os temas foram escolhidos 
com base em pesquisas conduzidas pelo 
canal e pela Unicef junto a crianças e 
pais. Mais do que uma boa ação, isso 
sinaliza uma preocupação com o futuro 
do negócio. Por isso, a emissora iniciou 
uma mudança na programação. A movi-
mentação começou de forma gradual. 
Desenhos clássicos e considerados mais 
inocentes, como Tom & Jerry, ganharam 
mais espaço e os considerados mais 
agressivos, como o Dragon Ball Z, deixa-
ram a grade. 

Mas será difícil para o canal abando-
nar desenhos mais violentos de uma 
hora para a outra. Isso porque o sucesso 
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