
amanho e idade são
inversamente
proporcionais à
desenvoltura no mundo
digital. Cientes da

familiaridade do publico infanto-
juvenil com a tecnologia, produtores
de conteúdo esforçam-se para cativar
esta audiência em outras telas além
da televisão. "As crianças não
entendem a vida sem as novas mídias.
Precisamos falar a mesma língua e
temos que estar nas novas
plataformas para nos comunicarmos e
promover nossos produtos", explica
Ezequiel Abramzon, diretor de digital
media da Disney para a América
Latina ao justificar as apostas de sua
empresa em conteúdo infanto-juvenil
para a Internet.

Segundo o executivo, uma das
mudanças significativas pela qual
passou o conteúdo online é a criação
do Disney Channel Play, em julho de
2008, uma área dentro do site da
Disney com episódios completos
exibidos no canal e atualização
semanal. "Estamos começando a
experimentar as novas tecnologias.
O mais comum é ter trailers e vídeos
promocionais, mas achamos que é
importante deixar o material
disponível para a criança ver quando
ela quiser", opina Ahramzon.

Os sites infantis do grupo (Disney e
Jetix) têm mais de 4 milhões de
usuários registrados e mais de 9
milhões de usuários únicos por mês
na América Latina. Aproveitando esta
audiência, a Disney experimentou
fazer a web premiere do filme "Camp
Rock", em julho, uma semana depois
da estréia no canal Disney. "Tivemos

boa audiência tanto na TV como na
Internet", conta Abramzon, adiantando
que, além das novidades em vídeo, a
Disney tem outros projetos de Internet para
o público infantil no Brasil: uma rede social
chamada Club Penguin. Criada no Canadá
em 2005, a rede, em que crianças
escolhem um avatar de pingüim, jogam,

batem papo e interagem com os
amigos , foi comprada pela Disney em
2007. Na primeira quinzena de
novembro, Club Penguin chegou ao
País. "A primeira versão não-inglesa
do site de relacionamento foi feita em
português para o Brasil. Acreditamos
muito no sucesso deste produto
porque os brasileiros estão liderando
as redes sociais mundialmente",
afirma o executivo.

Acompanhando a tendência global
em direção à web 2.0, a Turner lançou
este ano, no início de junho, o Cartoon
Network 2.0, resultado de 30 meses
de trabalho. As crianças participam de
uma comunidade online e podem
criar avatares personalizados,
expressar suas opiniões, participar de
bate-papo com os amigos, assistir a
clipes e episódios dos programas e
baixar conteúdo com os personagens
do canal para o celular (games, vídeos,
ringtones e protetores de tela).
Conforme participam das atividades
online os usuários ganham créditos
que podem ser usados para
desbloquear,' conteúdos especiais. No
final de outubro, quatro meses após o
seu lançamento, o site já registrava
um milhão de usuários em toda a
América Latina.

A performance dá sustentação a
novos planos em conteúdo para as
novas plataformas. "Estamos nos
preparando para um 2009 muito
forte. Entre os nossos planos, está
continuar a expansão do Cartoon
Network 2.0, com novas seções e
ferramentas e conteúdo, o lançamento
de um site 2.0 para o canal
Boomerang e o fortalecimento do CN
Celular, lançando sua versão 2.0
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também", antecipa Pablo Zuccarino,
diretor de meios digitais da Cartoon
Network América Latina. De acordo
com Zuccarino, deixar de ser um site
de conteúdo puro para ser um site
com foco no usuário foi uma decisão
impulsionada pelo cenário altamente
competitivo com a aparição de
produtos bem-sucedidos na categoria
de web 2.0, como YouTube e Myspace,
e por estudos e pesquisas feitas pela
programadora.

Pesquisas
De fato, a Turner dedicou a

terceira edição da pesquisa Kids
Experts, feita anualmente pelo
Cartoon Network, a entender melhor a
relação das crianças com a tecnologia.
O objetivo era descobrir como este
público consome os diferentes meios
como fonte de informação e
entretenimento. Baseada em
entrevistas com especialistas em
comportamento infantil, pesquisa
respondida por quase sete mil
crianças no site do canal, anotações
de mães sobre as atividades de seus
filhos e observações dos pesquisadores
durante reuniões com as crianças, a
pesquisa mostrou que 73% das
crianças na faixa etária de sete a
15 anos têm o hábito de usar várias
tecnologias ao mesmo tempo. Neste
contexto, observa Zucarrino, é
importante estar onde está o usuário
para que ele tenha contato com os
personagens e conteúdos favoritos
independentemente do formato,
hora e lugar.

A Viacom também realizou uma
pesquisa sobre crianças e tecnologia
em 2007 para o canal Nickelodeon.
Intitulado Playground Digital, o estudo
abrangeu mais de sete mil crianças
em 12 países (Austrália, Nova
Zelândia, Inglaterra, Holanda, Itália,
Suécia, Alemanha, índia, México,
Japão, China e Brasil), com idade
entre oito e 14 anos e com acesso à
tecnologia. A pesquisa mostrou que
86% das crianças brasileiras acessam
a Internet mais de três vezes por
semana. A média mundial é 70%.

Diante destes resultados, Juliana

Gatti, diretora de mídia digital
da Viacom Networks Brasil,
afirma que a programadora
tem trabalhado com mais
ênfase o seu conteúdo de
Internet do canal no site (www.
mundonick.com.br). "Antigamente, o site
Nickelodeon era muito focado na
programação. Descobrimos que a criança
busca a Internet para brincar e se divertir,
por isso, estamos investindo em novos
conteúdos, colocamos um jogo novo por
semana", conta Juliana. Outra iniciativa
da programadora foi investir em sites com
conteúdo focado em uma atração da
programação. O primeiro foi o iCarly
(www.icarly.com.br), em maio deste ano,
que permite a participação do usuário com
a postagem de fotos, vídeos e comentários.
O próximo deve ser o do Bob Esponja.

O site do Nickelodeon tem atualmente
6 milhões de page views e 750 mil usuários
únicos por mês. É usado também para as
promoções do canal. As votações para o
Meus Prêmios Nick foram feitas
exclusivamente pela Internet. Neste ano,
foram 9 milhões de votos, 7 milhões a mais

S que no ano passado. Além
| de disponibilizar episódios
g de desenhos e séries que
s não estão mais no ar em

uma área do site chamada
nickturbo, pela primeira
vez, em outubro de 2007, a
programadora fez estréias
na Internet antes da
televisão com "El Tigre".
Em abril deste ano, o/
mesmo aconteceu com
"iCarly". "Por incrível que

pareça, isso não atrapalha a audiência
na televisão porque a criança gosta de
repetição. Ela assiste na Internet
sozinha e depois vê com a família e
com os amigos e já sabe o que vai
acontecer", observa Juliana.

Complementaridade
A Fundação Padre Anchieta

também experimentou fazer uma
estréia online com a segunda
temporada de "Cocoricó". O primeiro
episódio da nova temporada ficou
disponível no site uma semana antes
da estréia no canal pago da fundação,
a TV Rá Tim Bum, em julho deste ano.
Outra experiência da FPA, com o
objetivo de explorar as possibilidades
da Internet e promover a
interatividade com o público infantil,
aconteceu no Dia das Crianças,
domingo, 12 de outubro, com a
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exibição ao vivo, durante
quatro horas, do programa
"Cambalhota"
simultaneamente na TV
Cultura e na Internet. Pela
web, o público ainda podia
acompanhar uma câmera
que captava imagens dos
bastidores.

Uma semana antes, o
site da atração (www.
tvcultura. com.br/
cambalhota) foi reformulado para que
as crianças pudessem participar
enviando seus desenhos, fotos, vídeos
e histórias e acessar trechos do
programa. No dia da exibição ao vivo,
além do casal de apresentadores, três
crianças ficavam no estúdio
selecionando e comentando as
contribuições dos internautas. Foram
montadas estruturas com conexão à
Internet em três pontos da cidade de
onde aconteciam entradas ao vivo.

Nesta experiência foram mais de
6 mil visitantes de 17 países,
341 redações, 80 vídeos, cerca de
1,5 mil arquivos enviados, 53 mil
exibições de página e mais de 5,8 mil
comentários no bate-papo. Cada
visitante permaneceu no site por
aproximadamente 11 minutos.
Segundo Âmbar de Barros,
coordenadora do núcleo infanto-
juvenil da FPA, os resultados foram
animadores e fazem com que projetos
para intensificar a interatividade
voltada ao público infantil estejam nos
planos da TV Cultura. "Televisão e
internet se potencializam", diz Âmbar
"A criança gosta de novidade e gosta
de participar. Quer ver a frase dela, o
desenho dela na televisão. A criança
precisa de um espaço na televisão em
que ela possa se ver. Os projetos de
interatividade atendem à demanda do
próprio público infantil".

Andréa Pinto, gerente de conteúdo
infanto-juvenil da FPA, conta que uma
vez, após a demonstração de uma

"É um desafio do ponto de vista comercial viabilizar
o site,oferecer conteúdo de graça para o usuário e
convencer o anunciante a anunciar"
Camila Targino, da Flamma

experiência científica no
programa "Cambalhota",
chegaram pedidos à produção
para reprise do programa, pois
muitos não tinham conseguido
anotar o passo-a-passo.
"Naquela época, ainda não

tínhamos como disponibilizar a atração e
acabamos colocando o vídeo no YouTube
para que o público tivesse acesso", explica.
Junto com a programação de 2009, a W
Cultura deve lançar um novo portal com
uma área infantil incluída. "A idéia não é
transpor a programação da W para a
Internet, mas aproveitar da melhor
maneira o potencial de cada meio. Cada
programa deve encontrar o seu caminho
para a interatividade. Também não é nosso

maior parte dos canais que investe em
conteúdo para Internet segue os
critérios de publicidade da televisão
para os anunciantes, tomando alguns
cuidados para não prejudicar a
experiência de navegação, desviando a
atenção das crianças.

Para Camila Targino, gerente de
projetos da Flamma, produtora que
colocou no ar em agosto deste o site
Rádio Pipoca (www.radiopipoca.com.
br), com histórias da mitologia
universal para crianças em vídeos de
dois a cinco minutos disponíveis para
download em MP3, uma das principais
questões que envolvem o conteúdo
online é o estabelecimento de
parcerias com anunciantes. "É um

PESQUISA MOSTRA QUE 73% DAS CRIANÇAS TÊM O HÁBITO
DE USAR VÁRIAS TECNOLOGIAS AO MESMO TEMPO.

objetivo deixar as crianças conectadas o
tempo inteiro. Ela precisa ter o espaço dela,
o tempo dela", observa.

Para Andréa, é importante dar
continuidade aos projetos de interatividade
iniciados. O site do "Cambalhota" continua
recebendo material, que é mostrado
durante a atração. A idéia é utilizar este
material para fazer interprogramas que
sejam exibidos ao longo das doze horas de
programação infanto-juvenil da TV Cultura.

De acordo com Ricardo Mucci, diretor
do Núcleo de Novas Mídias da FPA, a
Internet tende a ser um instrumento de
fidelização do público infantil. O portal
dedicado às crianças deve ter a mesma
relação com o mercado
publicitário que a emissora, que,
a partir de 2009, eliminará
comerciais da programação
infantil substituindo-os por
patrocínios de programas e
programetes educativos. A

"Acredito que a tendência é produzir conteúdo
exclusivo para as novas plataformas, principalmente para o

celular, pois o consumo é diferente"
Juliana Gatti, da Viacom

desafio do ponto de vista comercial
viabilizar o site, oferecer conteúdo de
graça para o usuário e convencer o
anunciante a anunciar. Tem também
resistência de investir em publicidade
na Internet, mas percebo que estes
paradigmas estão sendo quebrados",
observa. A Rádio Pipoca tem como
parceiro a Pampili, marca de calçados
infantis. Antes de cada vídeo, a
narração avisa que a história é um
oferecimento da Pampili e há um
logotipo da marca, no canto superior
esquerdo. Segundo Camila, o
anunciante não tem acesso aos dados
cadastrais da criança deve concordar

com a proposta do site,
que não tem banners
clicáveis para não correr o
risco de levar a criança a
páginas de conteúdo
impróprio.

Outro ponto polêmico
em relação às novas
plataformas é a produção
de conteúdo para celular.
Na FPA, a telefonia móvel
não está nos planos
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imediatos. "Criança e celular é uma
faca de dois gumes. Preferimos
explorar a Internet como canal de
participação. A interatividade é mais
saudável", justifica Mucci.

A pesquisa Playground Digital, da
Viacom, mostra que 81% das crianças
brasileiras utilizam celular ires ou
mais vezes por semana. Segundo
Juliana Gatti, da programadora, o
celular é uma plataforma que deve
ganhar destaque. "Acredito que a
tendência é produzir conteúdo
exclusivo para as novas plataformas,
principalmente para o celular, pois o
consumo é diferente. Estamos em
todas as operadoras e o nosso
produto é bem aceito não só pelas
crianças", diz.

No início de novembro, a Viacom
lançou em parceria com a PlayPhone o
novo portal wap do Nickelodeon (wap.
mundonick.com.br). A empresa de
distribuição de conteúdo de celular
administrará o portal, sendo
responsável pelas vendas via web e
SMS. Os espectadores do canal
poderão personalizar seu celular com
papéis de parede, protetores de tela,
toques e games de seus personagens.
A segunda fase do projeto será o
lançamento, no final de novembro, da
plataforma web (www.mundonick.
com.br/mobile). O conteúdo do
Nickelodeon ficará disponível
também no portal da PlayPhone
(www.playphone.com.br).

Segurança
Ao mesmo tempo em que a

receptividade do público infantil
motiva investimentos cada vez mais
ousados para a Internet, aumenta a
responsabilidade dos produtores de
conteúdo, já que na web qualquer
pessoa com acesso à rede pode
compartilhar informações impróprias
e as crianças ficam mais expostas. O
artigo 241 do Estatuto da Criança e do
Adolescente prevê reclusão de dois a
seis anos e multa para quem
apresentar, produzir, vender, fornecer,
divulgar ou publicar por qualquer
meio de comunicação, inclusive rede
mundial de computadores ou internet,

fotografias ou imagens com pornografia ou
cenas de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente.

Para cuidar da segurança da criança e
zelar pela imagem da empresa, um ponto
em comum mencionado por todos os
entrevistados para esta reportagem é a
necessidade de uma estrutura interna para
a moderação do material enviado para os
sites e envolver os pais nas atividades

online dos filhos. No site "Cambalho-
ta", da W Cultura, por exemplo, a
criança precisa do número do CPF do
responsável toda vez que vai enviar
algum material, que ainda assim, é
avaliado antes de ir ao ar. Segundo
Ricardo Mucci, cerca de 30% do
material enviado não é publicado, por
ser inadequado à proposta da atração
ou conter mensagens suspeitas. No
caso do Cartoon Network, que inclui
bate-papo virtual no projeto de web
2.0, há uma equipe de monitoramento
24 horas, além de filtros no chat, um
glossário com mais de 3,5 mil palavras
em inglês, português e espanhol cujo
uso está proibido.

A ONG baiana Safernet, criada em
2005 para a proteção dos direitos
humanos na Internet, divulgou no
início de outubro, urna pesquisa com
jovens, pais e educadores, feita entre
julho e setembro, para conhecer os
hábitos de navegação de crianças e
adolescentes e assim detectar as
vulnerabilidades deles no uso da web.
O estudo, disponível integralmente no
site da instituição (www.safernet.org.
br), mostra que 87% dos jovens
acreditam que os pais não impõem
limite para a navegação.

Por isso, de acordo com Rodrigo
Nejm, diretor de prevenção da
Safernet, é fundamental que os
produtores de conteúdo assumam o
compromisso de moderar o material
recebido e orientar sobre o uso seguro
da rede. "Eles são fundamentais para
estimular as crianças a usar a Internet,
mas o pano de fundo precisa ser a
instrução para o uso seguro. Nem que
seja pela repetição, precisa orientar
usando a criatividade e os próprios
personagens", diz. "Os pais precisam
conhecer e se envolver mais também.
Não é porque o filho está em casa
navegando que não há problemas.
É preciso ter a consciência de que
ele está em um espaço público, e
precisa -tomar os cuidados que se
toma em um espaço público". ^
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