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A pesquisa Kids Experts, realizada pelo canal de TV paga Cartoon Network, investigou o uso 
de aparelhos eletrônicos pelas crianças de sete a 15 anos.  
 
Com o tema "Dos imigrantes aos nativos digitais", o estudo mostrou que 73% das crianças de 
sete a 15 anos são multitarefas, sendo 57% meninas e 43% meninos. "As crianças não 
querem perder nada e não querem perder tempo. Eles se preocupam se vão chegar no 
colégio e não saber de alguma coisa que aconteceu", disse Renata Policicio, gerente de 
pesquisa da Turner, que participou da terceira edição do estudo.  
 
A Turner, que detém o canal Cartoon Network, realiza a Kids Experts anualmente para 
conhecer melhor seu público-alvo. A pesquisa também é apresentada para agências e 
anunciantes do canal. "Ela nos dá know-how para agradar nosso público e apresentá-la é 
uma forma de retornar o investimento que os anunciantes fazem no canal", explica Rafael 
Davini Neto, vice-presidente de marketing e publicidade da Turner.  
 
A Kids Experts mostrou que a inserção no universo de multitarefas é gradual. Quanto mais 
velha, mais multitarefa é a criança.  
 
Dos seis aos oito anos, as crianças têm foco no entretenimento e conseguem desenvolver 
mais de uma atividade desde que elas não exijam divisão de atenção, como por exemplo 
jogar no computador com a TV ligada.  
 
Segundo o estudo, entre nove e 11 anos, além de entretenimento, as crianças também 
procuram informações e já dividem a atenção. "É nesta fase que o celular passa a ser 
inserido entre as tarefas", disse Renata. 
 
Os pré-adolescentes de 12 a 14 anos, além do entretenimento e da informação, também 
procuram a comunicação. Eles têm domínio total dos meios. 
 
O primeiro aparelho com que a criança tem contato é a TV. A música chega logo depois, por 
meio de rádio e aparelhos de MP3. O videogame tem seu pico entre os oito e dez anos, 
principalmente entre os meninos. O computador começa a exercer influência a partir dos 
nove anos. O celular é o equipamento que mais demora a ser incorporado no dia-a-dia das 
crianças, por voltas dos nove ou dez anos. 
 
O computador é o meio mais utilizado concomitantemente a outros. Em 57,5% dos casos em 
que é usado há outra tarefa sendo executada ao mesmo tempo. Em segundo lugar, vem o 
celular, em 50% dos casos.  
 
A TV é o aparelho com mais uso exclusivo, representando 48% das atividades isoladas, 
seguida pelo computador em 15,4%.  
 
Publicidade 
 
Sobre a publicidade para o público infantil, que tem sido tema freqüente de discussão, Davini 
Neto defende a auto-regulamentação do Conar. "A gente tem acompanhado o debate. A 
empresa segue fielmente o artigo 37 do Conar e analisa todos os filmes. Se não estiver de 
acordo, devolvemos ao anunciante", afirmou. 
 
O assunto também deve entrar nas discussões do II Fórum Internacional Criança e Consumo, 
realizado pelo Instituto Alana, de 23 a 25 de setembro. "Nós somos a favor do fim de toda e 
qualquer comunicação mercadológica voltada à criança até 12 anos, mas se as regras do 
Conar fossem seguidas já seria um grande passo", disse Isabella Henriques, coordenadora 
geral do projeto. 
 
 



Leia mais: 
 
Meninas e meninos preferem os jogos online  
 
Apesquisa Kids Experts mostrou que a criançada usa a internet com duas finalidades: 
entretenimento e comunicação. 73% delas utilizam a internet diariamente ou quase todo dia. 
"O que se percebe é que as meninas usam mais para comunicação e os meninos mais para o 
entretenimento", revelou Renata Policicio, gerente de pesquisa da Turner. 
 
O passatempo mais citado tanto pelos meninos quanto pelas meninas na internet é jogar 
games online. 88% delas e 90% deles costumam acessar jogos. Em segundo lugar, está 
bater papo para 47% das meninas e 35% dos meninos.  
 
A pesquisa também mostrou que quanto mais nova a criança antes ela acessou a internet 
pela primeira vez. 77% das crianças de sete a nove anos entraram na rede pela primeira vez 
quando tinham entre cinco e oito anos. 66% dos meninos e meninas com idades entre dez e 
12 anos acessaram pela primeira vez quando tinham entre nove e 12 anos. Entre os pré-
adolecentes que têm entre 13 e 15 anos, a maioria também acessou pela primeira vez 
quando tinham entre nove e 12 anos (67%).  
 
A criançada gosta de contribuir com conteúdo na internet. "É a geração wiki. Não basta 
apenas consumir, eles querem dividir com os outros", contou Renata.  
 
Segundo a Kids Experts, 17% dos meninos e 23% das meninas têm blog, e 21% dos meninos 
e 20% das meninas já postaram vídeos no YouTube. 
 
A Kids Experts foi feita por meio de 6.763 questionários respondidos no site 
www.cartoonnetwork.com.br em maio deste ano por crianças de 7 a 15 anos que acessaram 
a internet ao menos uma vez no último mês. Das crianças que responderam ao estudo, 29% 
eram meninas e 71% meninos. A maioria tinha entre dez e 12 anos (51%). 34% dos 
entrevistados tinha entre sete e nove anos e 15%, entre 13 e 15 anos. "É importante 
salientar que o público da pesquisa não reflete a realidade brasileira. 73% deles tem TV paga 
em casa, enquanto a média no Brasil é de 10% a 12%", disse Renata. 
 
Além da pesquisa quantitativa, também foram feitas entrevistas com especialistas, discussões 
em grupo, observações com registro e tríades etnográficas.  
 
Nas observações com registros, mães anotaram em um diário as multitarefas das crianças de 
seis a oito anos e de nove a 11 anos faziam. Os pré-adolescentes de 12 a 14 anos fizeram 
suas próprias anotações.  
 
Nas tríades etnográficas, pesquisadores acompanharam um período de brincadeira da criança 
com outros dois amigos em sua casa.  
 
Segundo Davini Neto, a empresa não vê o site como um concorrente da TV, mas como um 
complemento. "Eu não acredito que nenhum meio vá acabar, mas eles vão mudar. O grande 
desafio do mídia é saber onde está o consumidor e investir lá". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 set. 2008. p. 30.   


