
I N F A N T I L 

A nova geração de telespectadores 
Canais pagos acolhem conteúdo local enquanto programação para crianças segue espremida na TV aberta 

Por ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO 

Enquanto tramitam no Congresso Na
cional propostas para limitar ou banir 

a publicidade dirigida a crianças na tele
visão (leia matéria na página ao lado), os 
canais infantis investem em novas atra
ções e abrem espaço para conteúdo na
cional, animados por um mercado aque
cido e pela audiência que os coloca na l i 
derança da TV paga, meio que faturou R$ 
705 milhões entre janeiro e agosto des
te ano, segundo o Projeto Inter-Meios. 

Na esteira dessa programação está um 
respeitável público consumidor. Segundo 
o Ibope Inteligência, o consumo de arti
gos infantis deve movimentar R$ 26,2 bi
lhões em 2011, entre roupas (R$ 16,17 bi
lhões), calçados (R$ 4,75 bilhões) e brin
quedos (R$ 5,26 bilhões). O consumo de 
vestuário e calçados é impulsionado prin

cipalmente pela classe C, protagonista 
da nova história da economia brasileira, 
enquanto a classe B deve responder por 
quase metade do consumo de brinque
dos (R$ 2,47 bilhões). 

Entre os canais da TV aberta, a pro
gramação infantil é destaque na Cultu
ra e no SBT, enquanto a Globo vê com 
preocupação as ameaças que pairam so
bre a publicidade infantil. Segundo Gil
berto Leifert, diretor da Central Globo de 
Relações com o Mercado w, se os anun
ciantes forem impedidos de anunciar ha
verá mesmo uma diminuição na oferta 
de programas dirigidos às crianças. "Co
mo todos os veículos de comunicação de 
massa dependem fundamentalmente da 
publicidade para investir, as restrições e 
proibições preocupam, porque poderão 
impactar a qualidade e quantidade dos 
conteúdos" alerta Leifert. 

O diretor lembra que, de qualquer for
ma, a Globo busca modernizar, rever e 
aperfeiçoar a sua programação infantil 
constantemente, além de incentivar a pro
dução nacional. "É objetivo da emissora 
valorizar os programas infantis e infan-
tojuvenis, claro que com cuidado e res
ponsabilidade com o conteúdo exibido" 
acrescenta. Na grade fixa dedicada ao 
público infantojuvenil estão a TV Globi-
nho — que, de segunda a sábado, apre
senta desenhos e séries como Bob Espon
ja e Caverna do Dragão, além de Turma 
da Mônica (aos sábados) —, As Aventu
ras do Didi (aos domingos) e a TV Xuxa 
(aos sábados). 

As ameaças de restrição à publicidade 
para crianças não incomodam e a progra
mação infantil continua atraindo anun
ciantes na TV aberta, garante Murilo Fra
ga, diretor de planejamento de progra
mação do SBT. "Saímos recentemente de 
um período de enorme demanda ineren
te ao Dia das Crianças, quando tivemos 
de aumentar em 70% os espaços dispo-
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Propaganda na mira do Congresso 
Tramita no Congresso Nacional 

o projeto de lei ni5921/2001, do 
deputado paranaense Luiz Carlos 
Hauly (PSDB), que altera o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) 
e proíbe a publicidade destinada 
a vender produtos infantis. Um 
substitutivo do projeto, aprovado 
em julho de 2008 pela Comissão de 
Defesa do Consumidor da Câmara, 
proíbe qualquer comunicação 
mercadológica dirigida à criança 
menor de 12 anos em qualquer horário 
e faz restrições à publicidade para 
adolescentes. 

O substitutivo tem o apoio de 
entidades ligadas à defesa do 
consumidor e aos direitos da criança, 
que alegam, entre outras razões, 
a dificuldade dos pequenos em 
distinguir publicidade e conteúdo, 
a influência dos filhos sobre os pais 
na hora da compra e a influência da 
publicidade sobre rotinas e hábitos 
(inclusive alimentares) das crianças. 

Entidades ligadas ao mercado 
publicitário e à mídia t ê m se 
posicionado contra a proposta. 
Gilberto Leifert, diretor da Central 
Globo de Relações com o Mercado e 
presidente do Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária 
(Conar), considera radical uma 
proposta em que as crianças 

níveis para a comercialização dos inter
valos. Agora, com a proximidade do Na
tal, a tendência é de crescimento destes 
números" afirma. 

O SBT se orgulha de destinar 32 horas 
(19%) da grade semanal à programação 
infantil. "O contrato de exclusividade com 
os produtos Warner, junto aos grandes 
sucessos mundiais neste segmento, ga
rantem à nossa emissora uma infinida
de de opções" diz Fraga, ao destacar que 
não faltam anunciantes. "Tanto é verda
de que estamos aumentando o espaço 
destinado a programas infantis" observa. 
Um exemplo é o lançamento do Feriadão 
SBT, com interatividade e auditório, exi
bido nos feriados nacionais. 

Referência clássica 
Entre os canais abertos, a TV Cultura 

de São Paulo é uma clássica referência em 
termos de produção e programação infan
t i l de qualidade. A emissora calcula que 
42% da sua grade, num total de dez horas 
diárias, são dedicados às crianças. "Hoje, 
a TV Cultura leva ao ar 27 atrações para 
o público infantil, 14 delas lançadas este 
ano. São programas que divertem, infor
mam e educam, com inteligência e criati
vidade" diz Fernando Vieira de Mello, v i 
ce-presidente de conteúdo da Fundação 
Padre Anchieta, mantenedora da emisso
ra, que terá novidades no período matu
tino em 2012. 

Segundo o executivo, 59% do público 
que assiste a programação infantil de se
gunda a sexta (das 8h às 18h) é do sexo 
feminino e 27% (ou um em cada quatro) 
tem entre 4 e 11 anos. A classe C é ma
joritária nessa audiência (54%), seguida 
pelas classes A e B (35%) e D (11%). 

sejam banidas da publicidade e que, 
se aprovada, levará à redução da 
programação infantil na TV, sustentada 
pelo investimento publicitário. "Na nossa 
avaliação, esses exageros mostram 
o grau de intervenção que alguns 
parlamentares e entidades defendem, 
como que desconhecendo os papéis da 
famíl ia e da escola na educação para o 
consumo", analisa. 

Há outras tentativas de deter a 
publicidade infantil. Em março, o 

deputado Marcelo Matos (PDT-RJ) 
apresentou projeto de lei proibindo a 
veiculação de propaganda ao público 
infantil entre 7h e 22h na TV aberta ou 
paga. Em sua justificativa, o deputado 
alega o aumento de reclamações e 
denúncias dos pais nos órgãos de 
defesa do consumidor que exploram a 
credulidade infantil. 0 deputado t a m b é m 
argumenta que a ação do Conar não tem 
sido suficientemente efetiva para evitar 
a publicidade abusiva. 

O Conar, por sua vez, conside
ra que seu Código contempla desde 
2006 as demandas da sociedade em 
relação à publicidade infantil. 0 ar
tigo 37 do Código estabelece que os 
anúncios devem abster-se de impor a 
noção de que o consumo do produto 
proporcione superioridade ou, na sua 
falta, a inferioridade. Devem t a m b é m 
se abster de provocar situações de 
constrangimento aos pais ou respon
sáveis, ou molestar terceiros, com o 
propósito de impingir o consumo. E 
não empregar crianças ou adolescen
tes como modelos para sugestão de 
uso ou consumo de produtos. 
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Entre os destaques da programação es
tão Quintal da Cultura, Cocoricó, Festi
val Internacional de Cinema Infantil e 
Vila Sésamo. Em 2011, para comemorar 
os 15 anos do premiado Cocoricó, a série 
ganhou 26 episódios inéditos, todos com 
clipes musicais. 

Já o Festival Internacional de Cinema 
Infantil é uma parceria com a cineasta 
Carla Camurati, que exibe uma seleção 
diária dos filmes mais aplaudidos do fes
tival. A programação ainda prestigia os 
novos talentos da animação nacional, por 
meio do Anima TV, programa do Minis
tério da Cultura de fomento à produção 
e teledifusão de séries brasileiras que exi
be atrações como Caco e Dado (BossaNo-
vaFilms), Tromba Trem (Copa Estúdio) e 
Carrapatos e Catapultas (Zoom Elefante). 

A expertise da Cultura também pode 
ser conferida na TV paga. Há sete anos 
no ar, em 2011 a TV Rá Tim Bum colocou 
no ar uma atração inédita a cada mês. Se
gundo Vieira de Mello, o canal tem quase 
quatro milhões de assinantes e está pre
sente em mais de 30 operadoras em to
do o Brasil. A produção é 100% nacional 
e boa parte desse conteúdo é produzida 
pela equipe do próprio canal. 

Conteúdo nacional 
Em comparação com outros canais da 

TV aberta, o SBT e a Cultura são um caso 
à parte. Em relação aos canais dedicados 
da TV por assinatura nem dá para com
parar. Alberto Pecegueiro, diretor-geral 
da Globosat, que também planeja lançar 
canal dedicado às crianças, reforça que o 
segmento infantil não tem participação 
relevante na TV aberta. 

Assim como a Globosat, os canais in 
ternacionais também estão atentos às 
oportunidades do mercado brasileiro. "O 
País demonstra grande desenvolvimento 
nas plataformas emergentes, bem como 
na aplicação e distribuição de sinais digi

tais e em alta definição, o que o diferen
cia de outros mercados" observa Cecilia 
Mendonça, gerente geral do Disney Chan
nels Latin America. Além disso, pesquisa 
do Ibope divulgada em outubro coloca
va quatro canais infantis (Discovery Kids, 
Cartoon Network, Disney e Nickelodeon) 
entre os dez mais assistidos da TV paga 
em agosto, em um ranking que incluiu 
as emissoras abertas e o canal Sport TV. 

Entusiasmados com o potencial do 
mercado brasileiro, os canais pagos per

cebem as oportunidades de investir em 
conteúdo nacional, ainda que este não 
seja predominante na grade. "O merca
do local está bastante aquecido, com por
tas abertas para as coproduções e fazen
do cada vez mais parcerias com produto
ras internacionais interessadas no Brasil. 
É o momento de produzirmos" afirma o 
gerente sênior de marketing do Nickelo
deon, Maurício Alvarenga. 

O canal tem investido na produção de 
programas no Brasil, como Julie e os Fan

tasmas (também apresentado pela TV 
aberta na Band) e Escola Pra Cachorro, 
que está na segunda temporada. "Tam
bém estreamos no canal o Meus Prêmios 
Nick, evento que aconteceu no dia 13 de 
outubro, em São Paulo, totalmente pro
duzido no Brasil" acrescenta. Na Nicke
lodeon, o target principal são os tweens 
entre 7 e 12 anos. "Mas somos bastante 
fortes no público 12-17" acrescenta Alva
renga, lembrando que o canal oferece pro
gramação para todas as faixas etárias. 

Canais comemoram faturamento 
Estreias e projetos especiais atraem novos parceiros, tanto na TV aberta quanto nos canais a cabo 

s canais infantis da TV por assinatu
ra são discretos na hora de falar em 

números, mas estão satisfeitos com os 
resultados. "O faturamento de 2011 está 
acima das metas que estabelecemos para 
o ano e esperamos que o quarto trimes
tre mantenha este ritmo" comenta Raul 
Costa, do Discovery Kids. 

Já o Cartoon prevê fechar o ano com 
recorde de faturamento graças a um iní
cio forte de ano de Volta às Aulas e Proje
to Verão. "Foram bem apresentados e em 
tempo para desenvolver oportunidades 
com os mercados anunciantes, que nos 
apoiaram" revela Rafael Davini, vice-pre
sidente de vendas publicitárias e marke
ting da Turner para América Latina, dona 
do canal. No caso do Boomerang, Davini 
lembra que o canal está criando seu po
sicionamento, um segmento específico, 
e desenvolvendo ideias e propostas pa
ra integrar conteúdo com os anunciantes 
potenciais que visam o perfil de meninas 
de 12 a 17 anos. 

Por seu lado, o Disney Channel chega 

a 9,1 milhões de domicílios brasileiros, 
sendo que 47,7% da audiência são crian
ças de 4 a 17 anos. Segundo Cecilia Men-

donça, gerente-geral do Disney Channels 
Latin America ele detém 25% do share en
tre todos os canais infantis, entre crianças 
de 4 a 17 anos e 28,4% entre 7 e 12 anos. 

Mauricio Alvarenga, gerente de marke
ting da Nickelodeon, garante que o canal 
está em um ótimo momento de fatura
mento, com crescimento anual. Segun
do ele, a Nickelodeon lidera a audiência 
entre os canais infantis durante o período 
das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira, 
entre teens de 12 a 17 anos e está em se
gundo entre pré-adolescentes de 7 a 12 
anos, conforme levantamento MW Ibo
pe de outubro. 

Enquanto isso, na TV aberta, a Cultu
ra conta com parceiros para apoiar cam
panhas educativas voltadas ao segmento 
infantil. "Hoje temos a Honda, que assina 
programetes sobre educação no trânsito. 
E até setembro tivemos o Sesi, com o pro
jeto Sesinho — curtas em formato de ani
mação, que passavam conceitos de cida
dania, sustentabilidade etc." lembra o vi 
ce-presidente de conteúdo Fernando Viei-

ra de Melo. O licenciamento de produtos 
de marcas como o Cocoricó é outra fon
te de receita para a programação infantil. 
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O Brasil está bem posicionado como 
um mercado que desponta para a produ
ção de animações, sobretudo por meio 
do modelo de coproduções internacio
nais, avalia Raul Costa, vice-presiden
te de vendas publicitárias da Discovery 
Networks. "Todas as produções, inclusi
ve as nacionais, necessitam de um cur
rículo educacional para integrar a nossa 
grade e devem tratar de assuntos que se
jam de interesse universal, uma vez que 
serão exibidas nos 33 países da América 
Latina nos quais o canal está presente" 
pondera o executivo. 

O Discovery Kids exibe três séries de 
conteúdo nacional: Princesas do Mar, Pei-
xonauta e, mais recentemente, Meu Ami-
gãoZão. A produção busca valorizar ele
mentos da cultura brasileira, desde que 
não dificultem a compreensão para crian
ças de outros países. A trilha sonora de Pei-
xonauta, por exemplo, é composta por ins
trumentos e bases de cantigas brasileiras. 

O canal se orgulha de ser líder de au
diência em toda a TV por assinatura não 
só entre crianças como também entre 
adultos. Segundo Costa, ele também l i 
dera entre crianças de quatro a11 anos 
e entre mulheres de 25 a 49 anos. "Esta 
liderança se deve ao fato de que pais e f i 
lhos tendem a assistir juntos à programa
ção do canal, que hoje é o mais distribuí
do de toda a TV por assinatura" observa. 

Sotaque local 
O Brasil também é o maior merca

do do Cartoon Network, lembra Pablo 
Zuccarino, vice-presidente e gerente 
do canal para a América Latina. "A au
diência brasileira sempre teve, histori
camente, uma conexão fortíssima com 
o Cartoon Network, pelo nosso estilo, 
nosso humor" explica. Um dos exem
plos desse investimento é a parceria 
de vários anos com Maurício de Sousa. 
No início deste ano foi anunciado um 
acordo de coprodução para a realização 
de mais episódios da Turma da Môni
ca, além do desenvolvimento de duas 
séries inéditas: Turma do Penadinho e 
Turma da Mônica Jovem. 

O Cartoon também exibe a série Plan
tão do Tas, na qual o humorista Marce
lo Tas é o âncora junto a dois repórteres 
mirins, em um jornal de notícias bem-
-humoradas para crianças. "Temos vá
rias cápsulas já no canal e estamos em 
vias de produzir mais" conta Zuccarino. 
Outra personalidade brasileira à qual 
o canal se associou é a modelo Gisele 
Bündchen, que está no Cartoon Network 
com o desenho Gisele e a Equipe Verde, 
no qual ela é uma heroína que defende 
o meio ambiente. 

Os canais Disney (Disney Channel, 
Disney XD e Disney Júnior) também es
tão atentos à produção local. Cecilia Men
donça, gerente geral do Disney Chan-
nels Latin America, lembra que a oferta 
de produção regional "com ressonância 
local" está crescendo nos três canais. In
dependentemente do local de produção, 
ela salienta a oferta de programação cria
da por e para brasileiros, como A Casa de 
Disney Júnior, Zapping Zone, Art Attack 
e Quando Toca o Sino. "Neste momento 
trabalhamos na produção de novas tem
poradas de nossos sucessos regionais, as
sim como novas atrações para os três ca
nais" adianta. 

Os conteúdos dos canais Disney são 
projetados para serem universais e fun-

cionar em todos os países do mundo. "Eles 
alcançam essa conexão especial com o 
público local, já que, quando idealizamos 
projetos regionais, agregamos sutilezas e 

detalhes da cultura, no caso a brasileira, 
que todos possam entender. Tais sutile
zas são pensadas por brasileiros e criati
vos do País. O importante é que não deixa 

nunca de ser um conteúdo Disney, mas 
com sotaque brasileiro" explica. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV programação, São Paulo, p. 28-31, 28 nov. 2011.




