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FINANCIAMENTO

Somos totalmente livres de publicidade; 
somos financiados pelo setor público; e 
temos subsídios. Toda casa na Alemanha 
paga por mês € 17 para ter 140 rádios e 
mais de 40 canais de TV e a KikA é um de-
les. Destes, € 17, a KikA recebe 16 centavos, 
mas, se multiplicar este valor pelo número 
de domicílios, é um bom montante que te-
mos para investir em uma emissora de TV 
infantil de alta qualidade. Há muitas emis-
soras privadas voltadas para crianças que 
têm publicidade em seus intervalos, mas 
como recebemos esta verba decidimos não 
veicular comerciais, já que podemos usu-
fruir deste benefício. A publicidade para 
crianças é uma questão complicada, por-
que eles não sabem ao certo diferenciar o 
que é realidade e o que é um programa de 
TV do que é um bom comercial. 

REGULAMENTAÇÃO
Com boas regras é possível ter boa pro-
gramação, limitando ao mesmo tempo 
os minutos por hora que podem ser des-
tinados à publicidade. Acredito que es-
ta seja uma forma inteligente de servir 
aos dois lados. 

TELEVISÃO

Para crianças  
e sem publicidade

MULTIMEIOS

Hoje em dia não dá para ser apenas 
um canal de TV. Temos de encontrar as 
crianças onde elas estão, ou seja, em to-
das as plataformas de mídia possíveis. 
Antes existia esta máxima na indústria 
de que todos tinham de ter uma abor-
dagem 360º rodeando um programa de 
TV. Ter uma extensão é certo, um bom 
programa de TV pode oferecer conteú-
do em outras plataformas, mas se estas 
realmente refletirem o que é a progra-
mação. Temos de achar qual realmente 
funciona para cada programa de TV: se 
é criar um brinquedo, um jogo eletrôni-
co, quadrinhos, tem de ser algo que real-
mente reflita a minha atração e que en-
tregue valor para as crianças, e não ape-
nas dinheiro para os produtores. Inves-
timos muito para estar onde as crianças 
estão. A TV pública tem de dar o que a 
audiência quer. Temos de encontrá-la 
nas plataformas em que estão; pode ser 
em um metrô, por exemplo, onde tere-
mos um aplicativo para ser acessado. 
Trabalhamos para atender às necessi-
dades das crianças e dar o que querem. 
Temos de ter um leque de opções nes-

te novo  mundo com novas tecnologias, 
senão  não perdemos audiência. Sabemos 
o que aconteceu com os dinossauros. E 
eu não quero desaparecer e não quero 
ver a  televisão pública desaparecer. 

COMPROMISSO PÚBLICO
Há excelentes redes de TV privadas, mas 
muitas delas são uma ameaça, a audiên-
cia não tem o que merece. Alguns gran-
des conglomerados entregam por meio de 
TVs e jornais suas opiniões pessoais. Isso 
não é o que chamo de jornalismo livre e 
não é o que merece uma sociedade ver-
dadeiramente aberta. A TV pública deve 
ter um futuro e uma chance de ser parte 
deste novo cenário tecnológico.

RESPONSABILIDADE COM CRIANÇAS
Uma regra muito simples é levar as crian-
ças a sério, tentar entender o que preci-
sam. Tente falar com elas no mesmo ní-
vel delas, o que não quer dizer que você 
tem de se ajoelhar, porque são menores 
que você, mas que tem de tentar enten-
der em que nível está seu desenvolvimen-
to. A mídia pode dar uma mão para elas 
entenderem como o mundo está funcio-

nando. Mas não podemos superestimá- 
la; é apenas parte da vida. 

TEMPO DE TV
Na Alemanha os pais preocupam-se mui-
to com o tempo que as crianças passam 
em frente à TV. Em média a criança ale-
mã passa 1h30 por dia em frente à TV. Na 
Itália já é diferente: são 2h50. O que não 
julgo, é só um fato que relato. Tudo bem, 
desde que aconteça em um tempo satis-
fatório e os ajude, inspire. Ter demais de 
uma coisa, mesmo que seja boa, sempre 
é errado. E neste caso as crianças sofre-
rão com isso.

REDES SOCIAIS
As mídias sociais são boas para as crian-
ças, mas, novamente, temos de garantir 
que elas estão em um ambiente seguro. 
Muitos adultos abusam destas possibi-
lidades para entrar em contato com as 
crianças e elas veem de suas perspecti-
vas, amam interagir, participam de chats, 
mandam mensagens. O ponto é muito 
claro: temos de ajudar as crianças a na-
vegar neste novo espaço, com estas tec-
nologias, fazendo um bom uso, para que 
não sejam abusadas.

ENGAJAMENTO
Hoje nosso maior departamento na  KikA 
TV é o de relação com a audiência, que 
começou pequeno e tem 35 pessoas. 
Elas concentram todas cartas, e-mails 
etc., e passam para todos os outros de-
partamentos as impressões que as crian-
ças têm tido de nossos produtos, o que 
gostam, o que criticam, o que preci-
sam. Se queremos ser levados a sério 
por estas crianças, temos de levá-las a 
sério também.  

EVENTOS
Queremos nos conectar às crianças por 
meio delas e,  para isso, temos, por exem-
plo, o KikA Tour. Somos baseados no co-
ração da Alemanha, em Erfurt, o que é 
bom, mas estamos longe da audiência 
de Hamburgo, Munique, Berlim, Frank-
furt, Colônia. Com a ajuda dos nossos 
parceiros da ZDF e ARD, e de parcei-
ros da indústria, como Volkswagen, en-
tre outros, levamos nossos programas 
para palcos públicos em eventos ao vi-
vo. É uma forma de conexão muito forte 
com a audiência; os pais gostam porque 
é uma aventura, não pagam, o dinheiro 
que gastam é em bebida e comida. E as 
crianças ficam felizes.

LICENCIAMENTO
Para uma TV pública é importante ter 
um espaço de licenciamento, dando às 
crianças a chance de brincar com o que 
veem na TV. Existem formas de levar a 
TV para um brinquedo, que é bom para 
o desenvolvimento das crianças e ajuda 
a produção a ter um retorno do que in-
veste na TV. Temos uma agência de licen-
ciamento que vai à indústria para produ-
zir estes brinquedos, tomamos cuidado 
para que sejam bem desenvolvidos e que 
tenham sentido, de acordo com o progra-
ma de TV. Seja um livro, um jogo ou um 
brinquedo. Tem de ajudar no desenvol-
vimento da criança, serem apropriados 
para elas e devem refletir o programa. É 
fundamental que uma rede de TV não fi-
que centrada apenas na transmissão te-
levisiva, mas que tenha um olhar voltado 
para outros campos nos quais hoje é pos-
sível conectar-se com o público.

A KiKA TV foi criada em 1997 e é focada em um público de três a 13 anos. Sediada na 
Alemanha, é transmitida também para Suíça, Áustria e parte da Itália. É fruto da joint 
venture da ARD (Associação das Empresas Públicas de Radiodifusão da Alemanha) e ZDF 
(canal público federal), e transmite 15 horas diárias para o público infantil. E sem 
publicidade. Sebastian Debertin, diretor de ficção, aquisições e coprodução, conta como 
a emissora transformou-se em um case, com mais de 20% de market share. E fala ainda 
da ausência de publicidade e de como é fundamental estar em todas as plataformas 
para chegar às crianças. E mais: que o essencial, antes de mais nada, é levá-las a sério. 

Por TERESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 96, 15 abr. 2013. 




