
28 28 DE ABRIL DE 2008 TV ABERTA28 22 DE NOVEMBRO DE 2010 PROGRAMAÇÃO DE TV

Houve uma época em que a progra-
mação das manhãs das emissoras de 
TV aberta era totalmente dedicada às 
crianças. Quem não se lembra do Xou 
da Xuxa, apresentado de 1986 a 1992 
pela Rede Globo? Ia ao ar das 9h30 às 
12h40. Depois dele, veio o TV Colosso, 
que começava às 8h e só acabava ao 
meio-dia. Hoje, o TV Globinho divide es-
paço com Ana Maria Braga e o TV Xuxa 
só vai ao ar aos sábados. Só mesmo o 
SBT e a TV Cultura dedicam todo o seu 
horário matutino à criançada. Na TV de 
Silvio Santos, a brincadeira começa às 
7h, com a sessão de desenhos Carrossel 
Animado, das 9h até 12h30 tem o Bom 
Dia e Cia. e, em seguida, vem Chaves, 
até às 13h. Na Cultura, a maratona de atrações para os 
baixinhos tem início, às 8h, com O Pequeno Urso. Em 
seguida, vem Pingu, Vila Sésamo, TV Tchibum, Castelo 
Rá Tim Bum, Super Fofos, Cantigas de Roda, Dora, A 
Aventureira, Pequeno Bosque Ilustrado, Jim no Mundo 
da Lua, Escola Pra Cachorro, Jakers, Cocoricó, Princesas 
do Mar, Arthur e Doug, que termina às 13h.

O que se viu foi o surgimento de programas fe-
mininos que passaram a dividir o período matutino 
com a petizada — Mais Você, da Globo, Hoje em Dia, 
da Record, Manhã Maior, da Rede TV!, Dia a Dia, da 
Bandeirantes. Junto a estas atrações, veio a pressão 
das campanhas (promovidas por organizações não 
governamentais e outras instituições defensoras dos 
direitos das crianças) pela restrição ou proibição de 
qualquer tipo de publicidade dirigida a menores de 12 
anos. Em tese, elas desestimulariam as emissoras a 
investir em programas infantis, uma vez que teriam 
difi culdade em comercializá-los.

Em tese, já que nenhuma delas afi rma isso. Em 
contrapartida, a Rede TV! afi rma ter decidido atender 
ao público infantojuvenil para tornar sua grade mais 
diversifi cada. “Quando o telespectador é melhor aten-
dido, tem-se maior audiência”, justifi ca Otaviano Pereira, 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Menos tempo no ar
Programação infantil perde espaço na TV aberta, mas emissoras 
afi rmam não temer cerco à propaganda de produtos para crianças 
Isabel Taranto

vice-presidente comercial da emissora. De segunda a 
sexta-feira, às 14h20 e 18h10, o canal exibe desenhos 
japoneses como “Yu-Gi-Oh! GX” no TV Kids. E aos 
domingos, às 19h30, o ator Mário Frias apresenta o 
programa O Último Passageiro, no qual a cada edição 
alunos de três escolas do Ensino Médio disputam a 
viagem de formatura dos seus sonhos.

Alimentos, roupas e acessórios 
Com relação à comercialização das atrações, Pereira 

se diz satisfeito e até enfrenta certa difi culdade em en-
caixar todos os anunciantes. “São muitos itens além de 
brinquedos, como roupas e acessórios”, diz. Sobre um 
possível cerco contra a propaganda de produtos para 
crianças, acredita que faz parte do processo de amadu-
recimento da sociedade e da legislação, que se tornaram 
mais exigentes. “Eventualmente, percebe-se certo exa-
gero, mas existem órgãos reguladores (o Ministério da 
Saúde fi ca de olho nos anúncios de alimentos) que têm 
a responsabilidade de gerir essa questão. O Conar é um 
deles e trabalha com os interesses legítimos das partes 
envolvidas — anunciantes, veículos e agências — para 
que haja um equilíbrio e se faça o melhor para a socie-
dade”, pondera o executivo da Rede TV!.

A Bandeirantes, que voltou a ter 
programação infantil há apenas seis 
meses — exibe de segunda a sexta, às 
8h, a sessão de desenhos Band Kids e, 
às 9h15, a novelinha argentina Quase 
Anjos —, aposta na faixa infantojuvenil 
de olho no futuro. “Queremos rejuve-
nescer a emissora e cativar telespec-
tadores para o futuro, que já estarão 
familiarizados com o som, o logo e 
o slogan da Band”, assegura Marcelo 
Mainardi, diretor executivo comercial 
do canal. Ele diz que, anteriormente, a 
programação infantil não era fruto de 
uma decisão consciente nem estraté-
gica e que muitas vezes serviu de tapa-
buraco na grade da emissora. “Hoje é 

diferente, queremos ter uma faixa infantil e aumentar 
seu espaço nas nossas manhãs”, garante Mainardi.

Na sua opinião, há um movimento de ONGs e en-
tidades querendo restringir a publicidade em geral, não 
apenas nos programas infantis. “A discussão é válida, 
sobretudo, quando trata de alimentos que podem con-
tribuir para a obesidade infantil. Mas temos o Conar que 
já faz a autorregulamentação publicitária. Quando uma 
denúncia ou queixa entra na entidade, não fi ca ao Deus 
dará. Tem um julgamento, defesa, recursos e estâncias 
do Conar a serem acionadas”, explica o diretor da Band. 
Quanto à maior quantidade de propagandas de produ-
tos para crianças nos canais a cabo, como brinquedos, 
por exemplo, ele explica que na TV por assinatura o 
anúncio é muito mais barato. “É uma questão de ne-
gociação, custa mais na TV aberta porque ela atinge 
um público bem maior. Por esse motivo, as ONGs e 
entidades nos pressionam mais porque dá mais ibope”. 
A direção da Rede Record não se manifestou sobre os 
motivos para não ter programação infantil.

Tom & Jerry e Hot Wheels
Globo e SBT também parecem não ter problemas 

com a comercialização de suas atrações infantis. O canal 
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TV Xuxa, antes diário, agora vai ao ar aos sábados, na Globo

TV Globinho: faixa da globo dedicada à garotada divide horário com Ana Maria Braga Cocoricó, da TV Cultura, um dos exemplos de resistência da produção infantil nacional: novos episódios em 2011

A Bandeirantes, que voltou a ter 
programação infantil há apenas seis 
meses — exibe de segunda a sexta, às 

 e, 
Quase 

 —, aposta na faixa infantojuvenil 
de olho no futuro. “Queremos rejuve-
nescer a emissora e cativar telespec-
tadores para o futuro, que já estarão 
familiarizados com o som, o logo e 
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de Silvio Santos chegou a não atender a clientes tradi-
cionais que não reservaram com antecedência espaço 
para seus anúncios no Dia das Crianças. “O período de 
setembro a dezembro é muito aquecido”, comemora 
Henrique Casciato, diretor comercial do SBT. Ele diz 
que, há três anos, a TV aberta sofreu uma queda de 
anunciantes do segmento infantil, que migraram para 
a TV a cabo por ter um conteúdo bem maior para o 
telespectador mirim. 

“Mas temos um forte reconhecimento do merca-
do porque sabemos fazer programas para crianças e 
mantemos uma grade exclusivamente voltada para 
esse público, na mesma faixa horária, há quase 30 
anos. E durante esse período não ficamos estagna-
dos. Embora conservemos algumas fórmulas tradi-
cionais, mesclamos clássicos como “Tom & Jerry” e 
“Corrida Maluca”, com as mais recentes produções 
da Warner como “Ben 10”, além do inovador “Hot 
Wheels Battle Force 5”, totalmente produzido em 
computação gráfica. Esta composição permite abran-
ger uma ampla extensão de targets, pois atende às 
diferentes preferências numa mesma faixa etária 
bem como todas as classes sociais. Somos o único 
canal da TV aberta comercial com quase seis horas 
consecutivas de conteúdo infantil”. 

Para Casciato, o anunciante se educou e passou a ter 
responsabilidade social ao produzir suas propagandas, 
principalmente empresas como Coca Cola, Kellogg’s e 
Mattel. “Os grandes se preocupam e não querem ser 
alvo de matérias negativas. Além disso, o Conar orienta 
muito bem como deve ser a comunicação com a criança, 
e os anunciantes se adéquam às restrições”, afi rma o 
diretor do SBT .

Consumidores atentos
Gilberto Leifert, diretor da Central Globo de 

Desenvolvimento Comercial, concorda. Para ele, o 
Conar deixa claro que produtos e serviços destina-
dos às crianças podem ser anunciados desde que os 
apelos de consumo não sejam dirigidos a elas. “Os 
anúncios não podem dizer ´peça para a mamãe´ 
nem ´quem não tem é bobo´ - a mensagem tem 
de ser dirigida aos pais”, afirma. Além disso, Leifert 
lembra que uma eventual proibição dos anúncios 
implicaria no desrespeito ao direito do cidadão de 
receber informações de produtos lícitos e no direito 
das empresas de anunciar. Ele também aponta para 
o fato de que a responsabilidade pela decisão 
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Quem acessa o site do Conselho de Autorre-
gulamentação Publicitária, o Conar (www.conar.
org.br), tem à sua disposição todos os artigos do 
Código. Na sessão 11, o artigo 37 diz o seguinte na 
sua primeira parte:

Os esforços de pais, educadores, autoridades e da 
comunidade devem encontrar na publicidade fator 
coadjuvante na formação de cidadãos responsáveis 
e consumidores conscientes. Diante de tal perspec-
tiva, nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de 
consumo diretamente à criança. E mais: 
I – Os anúncios deverão refl etir cuidados especiais 
em relação à segurança e às boas maneiras e, ainda, 
abster-se de:
a. desmerecer valores sociais positivos, tais como, 
dentre outros, amizade, urbanidade, honestidade, 
justiça, generosidade e respeito a pessoas, animais 
e ao meio ambiente;
b. provocar deliberadamente qualquer tipo de discri-
minação, em particular daqueles que, por qualquer 
motivo, não sejam consumidores do produto;
c. associar crianças e adolescentes a situações 
incompatíveis com sua condição, sejam elas ilegais, 
perigosas ou socialmente condenáveis;
d. impor a noção de que o consumo do produto 
proporcione superioridade ou, na sua falta, a infe-
rioridade;
e. provocar situações de constrangimento aos pais 
ou responsáveis, ou molestar terceiros, com o pro-
pósito de impingir o consumo;
f. empregar crianças e adolescentes como modelos 
para vocalizar apelo direto, recomendação ou su-
gestão de uso ou consumo, admitida, entretanto, a 
participação deles nas demonstrações pertinentes 
de serviço ou produto;
g. utilizar formato jornalístico, a fi m de evitar que 
anúncio seja confundido com notícia;
h. apregoar que produto destinado ao consumo 
por crianças e adolescentes contenha caracterís-
ticas peculiares que, em verdade, são encontradas 

em todos os similares;
i. utilizar situações de pressão psicológica ou violên-
cia que sejam capazes de infundir medo.

“O Código do Consumidor impõe que é direito de 
todos receber informações sobre os produtos. E é a 
publicidade que garante isso. A propaganda é o ins-
trumento dos direitos básicos do consumidor e dos 
fabricantes”, explica Edney Narchi, vice-presidente do 
Conar, cuja missão é orientar os anunciantes sobre a 
responsabilidade social que têm e o dever de cumprir 
as regras de conduta da entidade. “Quando se faz 
uma propaganda de motocicleta, por exemplo, o 
condutor tem que aparecer de capacete. Isso porque 
sabemos que crianças verão o anúncio e assimilarão 
essa informação. Mais tarde, quando andar de moto, 
saberá que precisa usar capacete. Isso quer dizer que 
a publicidade tem também um papel de formação 
cultural e que jamais poderá se afastar dele ou dese-
ducar o consumidor”, pondera Narchi. Ele conta, que, 
recentemente, uma marca de refrigerante assumiu 
o compromisso de não fazer anúncio em ambiente 
escolar em que circulem alunos menores de 12 anos. 
“Essa não é uma norma do Conar, mas foi uma 
atitude de responsabilidade social. Por outro lado, 
quando as normas não são cumpridas e recebemos 
denúncias — que podem ser de consumidores, au-
toridades, dos seus associados ou ainda formuladas 
pela própria diretoria — o Conselho de Ética do Co-
nar se reúne e a julga, garantindo amplo direito de 
defesa ao acusado. Se a denúncia tiver procedência, 
recomendamos aos veículos de comunicação a sus-
pensão da exibição da peça ou sugerimos correções 
à propaganda. Podemos ainda advertir anunciante 
e agência”, garante o vice-presidente da entidade. 
Por isso, ele não vê necessidade de deixar nas mãos 
de autoridades públicas a tarefa de regulamentar a 
publicidade. Aliás, o Conar surgiu exatamente para 
impedir que, no fi nal da década de 70, o governo 
federal sancionasse uma lei criando uma espécie de 
censura prévia à propaganda.

Regras do Conar são claras



Simpsons, aos sábados na Globo e diariamente no canal Fox Escola pra cachorro, da TV Cultura: emissora não explora breaks, mas fatura com licenciamentos de personagens
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Se por um lado a TV aberta não aposta muito em 
programação para crianças, os canais por assinatura 
específi cos para o público infantil não fazem outra coisa. 
Tudo bem, eles vivem disso, mas o importante é que não 
se acomodam – estão sempre atrás de coisas novas. O 
canal Nickelodeon, por exemplo, que acaba de promover 
a 11ª edição do megaevento Meus Prêmios Nick — líder 
de audiência em seu horário de exibição —, coloca no 
ar de 20 a 30 novas atrações por ano, segundo Jimmy 
Leroy, vice-presidente de criação da Viacom Networks 
Brasil, empresa que controla a emissora. 

O Disney Channel, que costuma produzir suas séries, 
distribui seus lançamentos estrategicamente durante o 
ano, levando em consideração o tempo de realização de 
suas produções. “Em geral, levamos cerca de um ano 
entre pré-produção, produção e estreia. Por isso, costu-
mamos ter uma média de uma nova série por ano, três 
novas temporadas de séries que já estão no ar, uma nova 
temporada de desenhos e pelo menos uma nova série de 
produção local, ou seja, latino-americana”, explica Cecília 
Mendonça, diretora de programação do canal Disney.

Outros canais, caso do Cartoon Network e do Disco-
very Kids, colocam novas atrações no ar sem obedecer a 
uma periodicidade pré-defi nida. “A grade do canal é di-
nâmica e procuramos o equilíbrio entre novas produções 
e séries que são queridas pelo público, por essa razão, a 
inserção de novidades é constante. Em 2010, até o mês 
de outubro, tivemos uma média de uma série nova por 
mês, incluindo a produção nacional Meu AmigãoZão 
(estreou em agosto último), WordWorld (série que mostra 
palavras em inglês para os pequenos telespectadores 
e que estreou em julho) e Octonautas (produção dos 
mesmos criadores de Pinky Dinky Doo e que estreou no 
dia 18 de outubro)”, conta Raul Costa, vice-presidente de 
vendas publicitárias da Discovery Networks no Brasil.

Fidelização da audiência
O montante destes investimentos nenhum executivo 

quis revelar, por considerar informação estratégica, mas 
todos concordam que os valores são consideráveis. “A 
compra de programação é de longe o maior investimento 
feito por um canal infantil, como o Cartoon Network, pois 
é por meio dele que se constrói a fi delização da audiência, 
neste caso, muito volátil a ávida por novidades”, declara 
Rafael Davini, vice-presidente de vendas publicitárias 
e marketing da Turner International do Brasil e Turner 
Miami, México, Panamá e Colômbia.

E não poderia ser diferente, se considerarmos que, 
em comparação com a TV aberta, os canais por assina-
tura têm várias possibilidades de captação de recursos. 
Elas vão desde as mensalidades pagas pelos assinantes 
até o maior número de inserções publicitárias e maior 
duração dos brakes. “Além dos espaços de 30 segun-
dos, inseridos durante os intervalos de programação 
do canal, contamos com formatos diferenciados que 
inclui os intervalos inteligentes. Eles têm como objetivo 
ensinar às crianças as horas, as cores e bons hábitos, 
como a importância de escovar os dentes, de lavar as 
mãos antes das refeições, de reciclar etc. O anunciante 
pode integrar ou patrocinar este intervalo. A integração 
de conteúdo só é permitida quando a mensagem está 
adequada com o conceito e os valores do canal, como 
foi o caso do comercial patrocinado pela Tetra Pak, que 
abordava o tema reciclagem, ou outro pela Peugeot, 

de consumo deva ser dos pais, prioritariamente, e 
que eles e as escolas podem ajudar a criança a ter 
um senso crítico em relação à publicidade e aos 
editoriais.

Recentemente, a Turner International do Brasil,  
responsável pelo canal pago infantil Cartoon Network, 
realizou uma pesquisa sobre televisão e comporta-
mento das crianças.  Entre outras conclusões, o tra-
balho ressalta que a meninada não é manipulável nem 
se deixa conduzir pela propaganda enganosa como 
muitos pensam. Ao contrário, mesmo os menores já 
demonstram um admirável ceticismo. Desconfi am das 
qualidades atribuídas aos brinquedos pela propagan-
da, nas quais, segundo os pequenos, sempre parecem 
melhores e maiores do que de fato são. Além disso, 
a garotada também duvida de que as celebridades 
realmente usem os produtos que anunciam.

Educativa
Em meio a toda essa discussão, a TV Cultura 

mantém-se muito à vontade na exibição de dez horas 
diárias de programação infantil educativa. Isto porque 
suas atrações não são comercializadas. No passado, 
chegaram a contar com apoios institucionais de grandes 
marcas como Estrela e Mattel, hoje, nem isso. Graças a 
essa situação confortável, o canal faz planos para novos 
projetos. “Um deles é a criação de uma nova produção, 
um espaço para atividades com as crianças entre os 

desenhos, com música, dança, brincadeiras e convida-
dos. Não decidimos ainda se terá personagens ou um 
apresentador”, adianta Fernando Vieira de Mello, vice-
presidente de conteúdo da Fundação Padre Anchieta. 
Para 2011, o Cocoricó ganhará uma nova temporada 
e novos desenhos nacionais e importados serão ad-
quiridos. O tempo da programação infantil no ar será 
reduzido, de dez para sete a oito horas: “Vamos fazer 
mais com menos”, assegura o vice-presidente.

Mas se a programação não é comercializada, quem 
paga a conta? Boa parte dela é bancada pelos produtos 
licenciados da marca “Cocoricó” que, segundo, Mello, 
fazem o maior sucesso. Ele explica que os licenciamen-
tos fechados pela Cultura Marcas para a marca Cocoricó 
são feitos desde a criação do departamento, em 2004. 
Atualmente são 396 produtos ligados à turma do paiol 
em diversos segmentos: higiene pessoal, brinquedos, 
home vídeo (DVDs), CDs, artigos de festa, puericultu-
ra, alimentício, editorial, informática. “São mais de 30 
empresas parceiras, entre as principais, Paramount, 
Estrela, Editora Globo, Melhoramentos, Positivo, Multi-
brink, Bitufo e, agora, Mococa, que lança em novembro 
o achocolatado Mocoquinha com a marca Cocoricó”, 
comemora Vieira de Melo. 

24 horas no ar
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Rede TV aposta na faixa TV Kids

Casa PlayHouse Disney

A Banda Restart, no “Meus Prêmios Nick”

Os Vingadores, atração Disney XD
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Fonte: Meio & Mensagem Especial Programação de TV, São Paulo, p. 28-30, 22 nov. 2010.




