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A história é conhecida por todos e en-
volve uma menina que usava um ca-

puz vermelho, duas alternativas de cami-
nhos para a casa da avó e um lobo mau. 
Parece ser uma boa metáfora do merca-
do de comunicação dirigida às crianças, 
tanto no Brasil quanto em outros países 
do mundo. Ao apostarem exclusivamen-
te no caminho mais curto — inserção pu-
blicitária tradicional, apelo irresistível ao 
consumo e alta capacidade persuasiva — 
anunciantes e veículos se viram cada vez 
mais forçados pelas novas conjunturas a 
fazer o caminho mais longo, diversi� car 
as fontes de receita e os pontos de conta-
to com o público infantil e obedecer cada 
vez mais as regras muito bem de� nidas 
pela legislação, autorregulamentação e 
controle de pais e educadores. Com res-
trições cada vez mais severas em relação 
à publicidade que pode ou não ser inse-
rida no espaço dos programas infantis, 
canais de TV aberta e paga têm o desa-
� o de encontrar meios de captar receitas 
sem desrespeitar nenhuma das regras vi-
gentes no setor. 

Pauta constante para a imprensa e mo-
tivo de acalorados debates entre as enti-
dades de representação dos dois lados da 
disputa, a publicidade nos programas in-
fantis sempre foi uma questão delicada. 
O que já era polêmico, no entanto, tor-
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O caminho mais longo
De que maneira veículos e produtos de mídia voltados às crianças 
elaboram novos planos de negócio que respeitam as cada vez mais 
rígidas normas de conduta e garantem novos investimentos
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nou-se ainda mais difícil no início deste 
ano, quando o Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitária (Conar) 
criou novas regras para a veiculação de 
campanhas e ações em programas dire-
cionados aos pequenos. Pela nova regu-
lamentação, que passou a valer desde o 
dia 1º de março, ficou proibida qualquer 
ação de merchandising em novela, pro-
grama de auditório ou outra atração in-
fantil. Da mesma forma, está vetada a 
participação de crianças nesse tipo de 
ação comercial. Por trás dessa maior ri-
gidez do Conar estão dois dos produtos 
televisivos que reacenderam o interesse 
dos pequenos pela TV aberta nos anos re-
centes: a novela Carrossel e o programa 
infantil Patati Patatá. A primeira foi acu-
sada de inserir merchandising no rotei-
ro, dificultando a avaliação, por parte dos 
pequenos telespectadores, de que a ação 
era comercial. O segundo vem sendo cri-
ticado, principalmente por entidades de 
defesa dos direitos da criança, pelo estí-
mulo excessivo ao consumo.

Responsável por devolver ao SBT a vi-
ce-liderança no ranking de audiência e 
por transformar milhares de crianças em 
fãs da professora Helena e de seus alu-
nos, a novela também foi um sucesso em 
termos comerciais. Além dos breaks dis-
tribuídos nos intervalos da emissora, di-
versas marcas quiseram pegar carona no 
sucesso da trama e prepararam ações de 

product placement nos capítulos. Enti-
dades de proteção à infância, co-

mo o Instituto Alana, e alguns 
pais reclamaram das inser-

ções. Com base nisso, o 

Conar viu-se obrigado a rever suas regras.
“Tivemos de nos adequar ao novo ce-

nário e alterar nossa política de comercia-
lização”, admite Glen Valente, diretor co-
mercial do SBT. “Nesse período, tivemos 
reuniões com o Conar, Alana e represen-
tantes do Ministério Público e, em todas 
as ocasiões, procuramos demonstrar que 
lidamos com a publicidade infantil com 
muita ética e respeito”, completa o execu-
tivo, revelando que a emissora  reajustou 
sua política de vendas para sanar as pen-
dências com o conselho.

Fora do estúdio
Embora o cerco em relação ao mer-

chandising tenha se fechado, o faturamen-
to de Carrossel não vinha somente da te-
linha. A febre que a novela gerou entre os 
pequenos conseguiu também dobrar o fa-
turamento do setor de merchandising da 
emissora, que fez parcerias com dezenas 
de marcas que transformaram o universo 
da Escola Mundial em brinquedos, rou-
pas, material escolar, eletrônicos e  outros 
artigos do universo infantil.

Buscar alternativas de receitas fora das 
telas não é exclusividade do SBT e pode, 
inclusive, ser um caminho para os veícu-
los financiarem o conteúdo. “Investimos 
bastante em ações off-air, ampliando o 
contato com nossa marca. Acreditamos 
que é possível respeitar as leis, estando 
atentos às necessidades das crianças e 
clientes”, conta Maurício Palermo, vice-
-presidente de ad sales da Viacom Bra-
sil, responsável pela operação do Nicke-
lodeon.

Com histórico na produção de eventos 
tradicionais do universo infantil — como 
o Meus Prêmios Nick e o Verão Nick — o 
canal garante que sempre se preocupou 
em autorregulamentar suas práticas co-
merciais antes mesmo do endurecimento 
das regras do Conar, analisando previa-
mente cada uma das veiculações publi-
citárias que recebe do mercado. Mesmo 
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assim, o executivo admite que os proje-
tos fora do estúdio podem ser úteis não 
apenas para encorpar as receitas como 
também para fortalecer os veículos. “Os 
eventos são uma maneira de tangibili-
zar nossa marca e nossos personagens, 
de forma que as crianças vivam e se sin-
tam a mais pura experiência Nickelode-
on”, acredita Palermo.

Linha educativa
Padronizar uma missão para o canal e 

estendê-la ao break comercial também é 
uma maneira de os veículos captarem re-
ceitas sem o risco de infringir os critérios 
da regulamentação. “Temos a missão de 
contribuir com o desenvolvimento das 
crianças por meio de programas que es-
timulam a curiosidade sobre elas mes-
mas e o mundo ao redor e esse posicio-
namento estende-se aos intervalos, con-
ferindo valor agregado também às marcas 
de nossos anunciantes”, explica Elizânge-
la Mariani, diretora comercial da Disco-
very Networks, referindo-se ao Discovery 
Kids, canal infantil do grupo dedicado às 
crianças na fase pré-escolar.

Segundo ela, até mesmo os comerciais 
destinados ao público adulto devem obe-
decer a essas regras. “Em geral, anúncios 
que fazem referência à conduta violen-
ta ou de alimentos de baixo valor nutri-
cional estão entre as categorias vetadas”, 
esclarece Elizângela. Para a executiva, o 
caminho mais correto para o Discovery 
Kids e os demais veículos seguirem em 
um cenário tão restritivo é o da adequa-
ção, equilibrando o conceito do canal às 
ações e, também, apostando em fontes 
diversificadas.

Nesse quesito, o canal desfruta da boa 
aceitação de seus personagens entre as 
crianças. Um dos exemplos é o Doki, o 
cãozinho símbolo do Discovery Kids, que 
estampa diversas categorias de produtos, 
desde confecções até brinquedos e itens 
de higiene pessoal. Outra frente de tra-
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balho é a área de eventos, como a Expe-
dição Discovery Kids, que percorre di-
versas cidades brasileiras e recebeu um 
público de cem mil visitantes em 2012, e 
o Discovery na Praia, que em três sema-
nas atraiu mais de 30 mil famílias para 
ações no litoral.

Enquanto amadurece o conceito do ca-
nal entre o público para, posteriormente, 
trabalhar o licenciamento de produtos, o 
infantil Gloob — o mais jovem dos canais 
para crianças da TV paga — prefere con-
tinuar apostando na comercialização do 
break comercial de forma responsável. 
“Entendemos que nosso compromisso 
de oferecer diversão com responsabili-
dade passava pelas restrições de ações 

comerciais dentro do conteúdo oferta-
do”, admite Paulo Marinho, diretor-geral 
do canal da Globosat.

Para deixar clara a separação entre a 
publicidade e o conteúdo infantil, o Gloob 
optou por batizar o break comercial de 
Hora do Intervalo. De acordo com Mari-
nho, o sinal visual distingue de maneira 
bem clara a informação publicitária e for-
nece mais equilíbrio e ponderação na co-
municação com o público. “A propaganda 
responsável garante a produção de con-
teúdos de qualidade para as crianças e 
as ajuda a fazer escolhas sobre produtos 
e serviços”, analisa o executivo.

Uma das diferenças básicas entre os 
mercados da Europa — de onde vêm gran-

de parte da inspiração positiva de prote-
ção à criança do consumismo e da supe-
rexposição comercial — e o brasileiro é 
que lá, historicamente, a responsabilida-
de da produção de conteúdo infantil é do 
Estado ou de emissoras de rádio e tele-
visão públicas. É o caso da CBeebies, da 
britânica BBC, ou a alemã KiKa, uma joint 
venture das emissoras associadas à ARD, 
Associação das Empresas Públicas de Ra-
diodifusão da Alemanha (veja entrevista 
com Sebastian Debertin, diretor de ficção, 
aquisições e coprodução da KiKA, à pág. 
96). No Brasil, a única iniciativa pública 
integralmente voltada ao target infantil é 
o canal Rá-tim-bum, da Fundação Padre 
Anchieta, veiculado pelas operadoras de 
TV por assinatura. Aqui, portanto, a qua-
se totalidade da produção infantil em au-
diovisual depende do mercado privado. 
E, como tal, este depende de fontes co-
merciais de faturamento.

Um “mal” necessário
Se a preocupação em obedecer às re-

gras vigentes no mercado foi sinalizada 
por todos os players ouvidos pela repor-
tagem, isso se deve ao fato de que, ape-
sar de todas as polêmicas que possa ge-
rar, a publicidade é fundamental para a 
preservação dos negócios dos canais e, 
por conseguinte, da qualificação dos pro-
gramas e séries oferecidos às crianças. “A 
partir do momento em que se conclui que 
toda a informação comercial ou mensa-
gem publicitária inserida em uma atração 
para crianças e adolescentes é incorreta 
ou prejudicial, qual é a vantagem que as 
marcas terão em continuar se associan-
do a eles?”, questiona o consultor Geral-

do Leite, sócio-diretor da Singular, Ar-
quitetura de Mídia e um dos realizado-
res do ComKids, festival ibero-america-
no de conteúdo infantil, cuja edição de 
2013 está marcada para o mês de junho.

Na opinião dele, embora sejam louvá-
veis os esforços em qualificar as mensa-
gens publicitárias direcionadas aos pe-
quenos — ou as que envolvem produ-
tos de consumo infantil —, é necessária 
uma reavaliação dos critérios das entida-
des protetoras e dos veículos, que passam 
desde a qualificação do conteúdo produ-
zido até ao abrandamento das críticas.

“O papel dos meios de comunicação, 
na fase infantil, é auxiliar na inserção da 
criança no mundo. E esse mundo é pul-
verizado de inúmeras inserções comer-
ciais. Percebo que algumas reclamações 
possuem um tom tão severo que, para 
nos enquadrarmos a elas, seria necessá-
rio colocar todos os menores de 18 anos 
em uma redoma e soltá-los apenas quan-
do fossem responsáveis por sua própria 
consciência”, diz Leite, usando a metá-
fora para explicar os riscos de a restrição 
publicitária cair no campo do exagero.

Segundo ele, algumas medidas, como a 
proibição de merchandising em conteúdo  
infantil, são totalmente necessárias. “A 
criança não tem a mesma capacidade 
do adulto em detectar as sutilezas. Por 
isso, para ela, tem de ficar muito claro o 
que é programação e o que é propagan-
da”, esclarece. “Não é fechando os olhos 
das crianças, contudo, que irão resolver 
o problema. É preciso limites, mas pre-
servando o conteúdo de qualidade e es-
timulando a mercado a produzir mais pa-
ra o público infantil”, reforça.
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A novela infantil Carrossel investiu em uma linha de produtos ligados à trama, como discos e brinquedos

O programa dos palhaços Patati e Patatá foi acusado de excesso de inserções comerciais
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Anúncios não entram

Enquanto os veículos de TV aberta e 
paga se desdobram para equilibrar a 
equação da programação de qualidade 
com publicidade responsável, um 
player decidiu investir no Brasil 
apostando na forte ligação entre as 
crianças e os dispositivos móveis.

Baseada no conceito de second 
screen (segunda tela) o YouYn é uma 
plataforma digital que pretende 
oferecer, no mesmo ambiente, 
centenas de opções de desenhos, 
seriados, jogos, atividades educativas, 
filmes e outras atrações infantis. Para 
ter acesso a todo esse acervo, a criança 
só precisará de um dispositivo móvel 
(tablet ou smartphone), um login e uma 
senha. E seus pais precisarão arcar 
com o custo de R$ 12,99 por mês, pela 
assinatura.

“A inserção das crianças nas 
plataformas móveis é uma tendência 
mundial. E optamos pelo modelo de 
assinatura justamente por achar que 
não seria correto inserir conteúdo 
publicitário em um espaço voltado 
para a diversão e entretenimento das 
crianças”, revela Fabio Sgarbi, CEO 
da Playground, empresa responsável 
pela concepção e elaboração do 
YouYn. Na plataforma, todo o cardápio 

de conteúdo é organizado por faixa 
etária e sexo e os pais também podem 
acompanhar os acessos feitos pelos 
filhos.

O projeto, que já foi apresentado na 
edição deste ano do Kidscreen Summit, 
a maior feira global de conteúdo 
infantil, realizada nos Estados Unidos, 
começa a operar ainda este mês. 
De acordo com Sgarbi, o acervo do 
YouYn será composto por programas e 
atrações de grandes players nacionais e 
internacionais. “Queremos abrir espaço 
não apenas aos grandes canais e 
produtores, como também às pequenas 
empresas que, muitas vezes, criam 
ótimos projetos de games e séries, mas 
acabam não tendo chance de exibi-los”, 
salienta o executivo. De acordo com 
ele, todos os fornecedores de conteúdo 
da plataforma serão remunerados com 
base na quantidade de assinaturas e 
acesso ao conteúdo.

Por enquanto, o YouYn poderá 
ser utilizado apenas no Brasil, mas 
a Playground já tem a meta de  levá-
lo  a outros mercados. Nesta fase de 
lançamento, a empresa oferecerá um 
período de degustação gratuito de 
três dias para quem quiser conhecer a 
plataforma.

Leite também alerta que o fechamen-
to do cerco à publicidade infantil pode 
estar gerando um desestímulo ao mer-
cado. “Se não conseguem captar receita, 
os veículos deixam de fazer programas e 
atrações para as crianças. Isso sim é mui-
to perigoso, pois, sem opção, a tendência 
é que elas se entretenham com novelas 
e atrações de adultos, o que induz a es-
tímulos precoces”, pondera o consultor.

“A publicidade é um componente im-
portante no modelo de negócios do ca-
nal, que conta também com receitas de 
assinatura”, concorda Paulo Marinho, do 
Gloob. “A correta adequação dos comer-
ciais na grade cria um ambiente favorável 
a todos os públicos ligados ao canal: te-
lespectadores, pais, crianças e anuncian-
tes”, complementa Elizângela Mariani, do 
Discovery Kids.

O aumento da rigidez nas regras para 
publicidade nos programas infantis po-
de estar contribuindo, na opinião do con-

sultor Geraldo Leite, para uma gradativa 
diminuição das atrações para crianças 
produzidas na TV aberta. Com exceção 
de SBT e TV Cultura — ambos com forte 
tradição na produção de programas in-
fantis — os canais da TV aberta, de for-
ma geral, têm deixado as crianças cada 
vez mais longe de seus planos. No ano 
passado, ao lançar o Encontro com Fáti-
ma Bernardes, a TV Globo, por exemplo, 
eliminou a TV Globinho, sua faixa diária 
infantil. Na ocasião, o então diretor-geral 
da emissora, Octávio Florisbal — que no 
início de 2012 deixou o cargo, assumin-
do Carlos Henrique Schroder — chegou 
a dizer que a função de produzir progra-
mas de qualidades para os pequenos se-
ria, cada vez mais, transferida à TV paga.

“Por mais que a base de assinantes dos 
canais pagos continue crescendo, a maior 
parte da população ainda tem a TV aber-
ta como única opção de lazer. Não pode-
mos deixar essa massa de crianças de la-

do”, opina Leite. “O sucesso de Carrossel 
mostra que essa temática tem, sim, espaço 
na TV aberta brasileira, por ser um pro-
duto que mostra cenas da realidade atu-
al, sem perder o olhar mais cândido da 
criança”, exemplifica Glen Valente, do SBT.

Como toda história infantil, há sem-
pre uma lição moral no fim. O caminho 
que o mercado publicitário vai enfren-
tar para chegar às crianças não é o mais 
curto. Mas parece ser, por consenso, o 
mais seguro.

Transformers, em versão desenho, exibida pela Discovery KidsMaurício Palermo, da Viacom: investimento em ações off-air

A disputa pela audiência na TV paga fez ressurgir antigos sucessos, como Tartarugas Ninja
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 88-92, 15 abr. 2013.




