INFANTIL

A nova geração de telespectadores
Canais pagos acolhem conteúdo local enquanto programação para crianças segue espremida na TV aberta
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cipalmente pela classe C, protagonista
da nova história da economia brasileira,
enquanto a classe B deve responder por
quase metade do consumo de brinquedos (R$ 2,47 bilhões).
Entre os canais da TV aberta, a programação infantil é destaque na Cultura e no SBT, enquanto a Globo vê com
preocupação as ameaças que pairam sobre a publicidade infantil. Segundo Gilberto Leifert, diretor da Central Globo de
Relações com o Mercado w, se os anunciantes forem impedidos de anunciar haverá mesmo uma diminuição na oferta
de programas dirigidos às crianças. "Como 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 forma, a Globo busca modernizar, rever e
aperfeiçoar a sua programação infantil
constantemente, além de incentivar a produção nacional. "É objetivo da emissora
valorizar os programas infantis e infantojuvenis, claro que com cuidado e responsabilidade com o conteúdo exibido"
acrescenta. Na grade fixa dedicada ao
público infantojuvenil estão a TV Globinho — que, de segunda a sábado, apresenta desenhos e séries como Bob Esponja e Caverna do Dragão, além de Turma
da Mônica (aos sábados) —, As Aventuras do D i d i (aos domingos) e a TV Xuxa
(aos sábados).
As ameaças de restrição à publicidade
para crianças não incomodam e a programação infantil continua atraindo anunciantes na TV aberta, garante Murilo Fraga, diretor de planejamento de programação do SBT. "Saímos recentemente de
um período de enorme demanda inerente ao Dia das Crianças, quando tivemos
de aumentar em 70% os espaços dispo-
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nquanto tramitam no Congresso Nacional propostas para limitar ou banir
a publicidade dirigida a crianças na televisão (leia matéria na página ao lado), os
canais infantis investem em novas atrações e abrem espaço para conteúdo nacional, animados por um mercado aquecido e pela audiência que os coloca na l i derança da TV paga, meio que faturou R$
705 milhões entre janeiro e agosto deste ano, segundo o Projeto Inter-Meios.
Na esteira dessa programação está um
respeitável público consumidor. Segundo
o Ibope Inteligência, o consumo de artigos infantis deve movimentar R$ 26,2 b i lhões em 2011, entre roupas (R$ 16,17 b i lhões), calçados (R$ 4,75 bilhões) e brinquedos (R$ 5,26 bilhões). O consumo de
vestuário e calçados é impulsionado prin-
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Por ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO

Propaganda na mira do Congresso
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.
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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
família e da escola na educação para o
consumo", analisa.
Há outras tentativas de deter a
publicidade infantil. Em março, o

Referência clássica
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níveis para a comercialização dos intervalos. Agora, com a proximidade do Natal, 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, garantem à nossa emissora uma infinidade de opções" diz Fraga, ao destacar que
não faltam anunciantes. "Tanto é verdade que estamos aumentando o espaço
destinado a programas infantis" observa.
Um exemplo é o lançamento do Feriadão
SBT, com interatividade e auditório, exibido nos feriados nacionais.
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Tramita no Congresso Nacional
o projeto de lei n 5921/2001, 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

Entre os canais abertos, a TV Cultura
de São Paulo é uma clássica referência em
termos de produção e programação infant i l de qualidade. A emissora calcula que
42% da sua grade, n u m 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, informam e educam, com inteligência e criatividade" diz Fernando Vieira de Mello, v i ce-presidente de conteúdo da Fundação
Padre Anchieta, mantenedora da emissora, que terá novidades no período matutino em 2012.
Segundo o executivo, 59% do público
que assiste a programação infantil de segunda 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 majoritária nessa audiência (54%), seguida
pelas classes A e B (35%) e D (11%).

Anúncio

O Conar, por sua vez, considera que seu Código contempla desde
2006 as demandas da sociedade em
relação à publicidade infantil. 0 artigo 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 responsáveis, ou molestar terceiros, com o
propósito de impingir o consumo. E
não empregar crianças ou adolescentes como modelos para sugestão de
uso ou consumo de produtos.
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Entre os destaques da programação estão Quintal da Cultura, Cocoricó, Festival 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 festival. A programação ainda prestigia os
novos talentos da animação nacional, por
meio do Anima TV, programa do Ministério da Cultura de fomento à produção
e teledifusão de séries brasileiras que exibe atrações como Caco e Dado (BossaNovaFilms), 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. Segundo Vieira de Mello, o canal tem quase
quatro milhões de assinantes e está presente em mais de 30 operadoras em todo o Brasil. A produção é 100% nacional
e boa parte desse conteúdo é produzida
pela equipe do próprio canal.

a

cebem as oportunidades de investir em
conteúdo nacional, ainda que este não
seja predominante na grade. "O mercado local está bastante aquecido, com portas abertas para as coproduções e fazendo cada vez mais parcerias com produtoras internacionais interessadas no Brasil.
É o momento de produzirmos" afirma o
gerente sênior de marketing do Nickelodeon, Maurício Alvarenga.
O canal tem investido na produção de
programas no Brasil, como Julie e os Fan-
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tais e em alta definição, o que o diferencia de outros mercados" observa Cecilia
Mendonça, gerente geral do Disney Channels Latin America. Além disso, pesquisa
do Ibope divulgada em outubro colocava 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-

tasmas (também apresentado pela TV
aberta na Band) e Escola Pra Cachorro,
que está na segunda temporada. "Também estreamos no canal o Meus Prêmios
Nick, evento que aconteceu no dia 13 de
outubro, em São Paulo, totalmente produzido no Brasil" acrescenta. Na Nickelodeon, o target principal são os tweens
entre 7 e 12 anos. "Mas somos bastante
fortes no público 12-17" acrescenta Alvarenga, lembrando que o canal oferece programação para todas as faixas etárias.
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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 comparar. 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 i n 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-
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Canais comemoram faturamento
A

ut

Estreias e projetos especiais atraem novos parceiros, tanto na TV aberta quanto nos canais a cabo
s canais infantis da TV por assinatura 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 trimestre mantenha este ritmo" comenta Raul
Costa, do Discovery Kids.
Já o Cartoon prevê fechar o ano com
recorde de faturamento graças a um início forte de ano de Volta às Aulas e Projeto Verão. "Foram bem apresentados e em
tempo para desenvolver oportunidades
com os mercados anunciantes, que nos
apoiaram" revela Rafael Davini, vice-presidente de vendas publicitárias e marketing da Turner para América Latina, dona
do canal. No caso do Boomerang, Davini
lembra que o canal está criando seu posicionamento, um segmento específico,
e desenvolvendo ideias e propostas para integrar conteúdo com os anunciantes
potenciais que visam o perfil de meninas
de 12 a 17 anos.
Por seu lado, o Disney Channel chega

donça, gerente-geral do Disney Channels
Latin America ele detém 25% do share entre todos os canais infantis, entre crianças
de 4 a 17 anos e 28,4% entre 7 e 12 anos.
Mauricio Alvarenga, gerente de marketing da Nickelodeon, garante que o canal
está em um ótimo momento de faturamento, com crescimento anual. Segundo 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 segundo entre pré-adolescentes de 7 a 12
anos, conforme levantamento MW Ibope de outubro.

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

Enquanto isso, na TV aberta, a Cultura conta com parceiros para apoiar campanhas educativas voltadas ao segmento
infantil. "Hoje temos a Honda, que assina
programetes sobre educação no trânsito.
E até setembro tivemos o Sesi, com o projeto Sesinho — curtas em formato de animação, que passavam conceitos de cidadania, sustentabilidade etc." lembra o v i ce-presidente de conteúdo Fernando Viei-

ra de Melo. O licenciamento de produtos
de marcas como o Cocoricó é outra fonte de receita para a programação infantil.

detalhes da cultura, no caso a brasileira,
que todos possam entender. Tais sutilezas são pensadas por brasileiros e criativos do País. O importante é que não deixa
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Anúncio
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O Brasil também é o maior mercado do Cartoon Network, lembra Pablo
Zuccarino, vice-presidente e gerente
do canal para a América Latina. "A audiência brasileira sempre teve, historicamente, uma conexão fortíssima com
o Cartoon Network, pelo nosso estilo,
nosso h u m o r " explica. Um dos exemplos 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 Mônica, além do desenvolvimento de duas
séries inéditas: Turma do Penadinho e
Turma da Mônica Jovem.
O Cartoon também exibe a série Plantão do Tas, na qual o humorista Marcelo Tas é o âncora junto a dois repórteres
mirins, em um jornal de notícias bem-humoradas para crianças. "Temos várias 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 estão atentos à produção local. Cecilia Mendonça, gerente geral do Disney Channels Latin America, lembra que a oferta
de produção regional "com ressonância
local" está crescendo nos três canais. I n dependentemente do local de produção,
ela salienta a oferta de programação criada 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 temporadas de nossos sucessos regionais, assim como novas atrações para os três canais" adianta.
Os conteúdos dos canais Disney são
projetados para serem universais e f u n -

nunca de ser um conteúdo Disney, mas
com sotaque brasileiro" explica.
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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
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O Brasil está bem posicionado como
um mercado que desponta para a produção de animações, sobretudo por meio
do modelo de coproduções internacionais, avalia Raul Costa, vice-presidente de vendas publicitárias da Discovery
Networks. "Todas as produções, inclusive as nacionais, necessitam de um currículo educacional para integrar a nossa
grade e devem tratar de assuntos que sejam 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, Peixonauta e, mais recentemente, Meu A m i gãoZão. A produção busca valorizar elementos da cultura brasileira, desde que
não dificultem a compreensão para crianças de outros países. A trilha sonora de Peixonauta, por exemplo, é composta por instrumentos e bases de cantigas brasileiras.
O canal se orgulha de ser líder de audiência 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 programação do canal, que hoje é o mais distribuído de toda a TV por assinatura" observa.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV programação, São Paulo, p. 28-31, 28 nov. 2011.

