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Mais velhos passam a fazer parte das novas estratégias, que visam up-grade no faturamento.  
 
Canais infantis, que já têm um público que certamente pode ser considerado o mais fiel e o mais 
adaptado entre os 4 milhões de assinantes da TV paga no País, começam, agora, a atrair também 
o público adulto. A idéia é obter um up-grade no faturamento, tornando economicamente 
interessante a natural baixa audiência da madrugada. Primeiro foi o Cartoon Network (Turner 
International), que lançou o Adult Swim, com desenhos animados de interesse para os maiores de 
18 anos.  
 
Ontem, foi o Nickelodeon (Viacom Networks) que anunciou a chegada de uma programação de 
séries clássicas da TV que despertam interesse tanto em crianças quanto em adultos, a exemplo 
da programação de sucesso que mantém há mais de 20 anos nos EUA e que gerou até o 
surgimento de um outro canal. Aqui vai se chamar Nick at Nite.  
 
Os canais infantis têm diversificado e aumentado o número de anunciantes, tanto nas suas grades 
quanto em outras mídias como internet, celulares e ainda licenciamento de personagens. Público 
não falta. Considerando-se apenas o público-alvo destes canais, um levantamento do Mídia Fatos 
2005/2006 - publicação anual da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) - mostra que 
13% dos assinantes de TV paga no Brasil têm entre 4 a 11 anos e 7%, de 12 a 17 anos.  
 
O canal Nickelodeon anunciou também sua nova programação para 2006, com novidades em 
comédia, animação de última geração - a série de animação francesa Skyland, uma das grandes 
apostas do canal, é toda em 3D - shows, séries, entre outros. A grade atualizada entra no ar em 
toda a América Latina no dia 13.  
 
No Nick at Nite, o canal vai apresentar as comédias de sucesso dos anos 70 a 90, selecionadas 
numa pesquisa no Brasil, México e Argentina. Na primeira leva estreiam "Alf, o ETeimoso", "Os 
Monstros", "Primo Cruzado", "A Feiticeira e Jeannie é um Gênio".  
 
As séries entram no ar a partir das 23 horas, em bloco que será repetido na madrugada. Segundo 
Carolina Viana , diretora de marketing do Nickelodeon, o canal tem tido também muito sucesso 
com programação local como o Patrulha Nick e o Nick Tônicko, além do Meus Prêmios Nick, 
versão nacional do Kids Choice Awards, em que crianças escolhem artistas de 17 categorias. No 
ano passado, receberam mais de dois milhões de votos.  
 
O Nickelodeon é o segundo canal mais visto por crianças de 4 a 11 anos e o primeiro de 12 a 17 
anos, segundo dados do Ibope. Em 2005, a Nickelodeon teve um aumento de 38% em verbas 
publicitárias em relação ao ano anterior. "A novidade para 2006 é o lançamento de cross mídia 
com patrocínio e participação na internet, além de especiais segmentados", diz Carolina. "O canal 
também está atraindo novos anunciantes como instituições financeiras, escolas, telefonia móvel e 
supermercados", completa a executiva. O Nickelodeon, como outros canais infantis, também 
licencia diversos personagens com destaque para o Bob Esponja, responsável por 90% de todos 
os licenciamentos.  
 
No Cartoon Network a programação Adult Swim vai ao ar nas noites de sexta, sábado e domingo 
entre às 23h e 1h e depois é reprisado na madrugada. O canal fechou o ano de 2005 como líder 
de audiência entre os canais da televisão paga brasileira entre crianças de 4 a 11 anos e 
adolescentes de 12 a 17, segundo o Ibope.  
 
Rafael Davini, vice-presidente de vendas publicitárias e marketing da Turner International do 
Brasil e Turner Miami, está muito confiante no retorno publicitário desta programação. "Nos 
Estados Unidos, onde está presente no canal há cerca de dois anos e meio, tem excelente 



desempenho publicitário", diz o executivo. "Estamos fazendo a média dos primeiros três meses 
para oferecer o produto ao mercado", conta Davini.  
 
Para o VP, os canais infantis vivem um excelente momento. "A TV paga está presente nas casas 
das classes A e B, e, sem dúvida, as crianças são um grupo que representa um potencial elevado 
de consumo. Elas compram mais serviços, alimentos, brinquedos, são mais abertas a novidades e 
lançamentos e têm alto poder de influência sobre o consumo familiar", informa.  
 
Davini lembra que o Cartoon foi pioneiro entre os canais infantis no País e mesmo com uma base 
de anunciantes mais solidificada do que a concorrência vem mantendo uma alta taxa de 
crescimento em investimentos publicitários, com aumento de 25% sobre 2004. "O potencial deste 
mercado no Brasil é tão grande que atraiu a concorrência e há espaço para todos", afirma Davini.  
 
Segundo o executivo, um ponto importante ao se trabalhar com os canais infantis é a 
conscientização de que a internet é uma parceira e não uma adversária. "É por meio dela que se 
faz a maior fidelização", afirma Davini. "A Turner tem feito investimentos pesados no site", 
completa o vice-presidente.  
 
O Disney Channel terá até mês de setembro nove estréias, além de novas temporadas das séries 
já apresentadas no canal. Entre elas, a Art Attack da Disney e Phil do Futuro. No outro canal do 
grupo, o Jetix, até o mês de agosto serão sete estréias, além da Copa Jetix 2006, em sua sétima 
edição, e que neste ano terá a final mundial na Alemanha.  
 
Hebert Greco, gerente de marketing sênior dos canais Disney e Jetix, diz acreditar que os infantis 
estão "puxando o crescimento da TV paga no Brasil", tanto em audiência quanto em publicidade. 
"O Disney Channel é líder em audiência na América Latina, e é um canal que atrai anunciantes 
que querem falar com toda a família", conta Greco. Segundo o gerente, as expectativas para 2006 
são positivas. "Além do crescimento do setor, ainda é um ano de eleição que historicamente 
sempre aumenta o volume de publicidade nos canais de TV paga", finaliza o executivo.  
 

 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


