
ESTUDANDO AS CRIANÇAS

Como e o que
elas fazem no
mundo digital?
Dois estudos, um do Cartoon Network e um da
Nickelodeon, revelam detalhes preciosos do
comportamento digital das crianças brasileiras

PESQUISA 1

KID5 EXPERTS 2008:
DIGITALIZANDO AOS POUCOS
O objetivo da pesquisa Kids Expeits 2008 foi
investigar o consumo de tecnologia e apa-
relhos eletrônicos pelas crianças, e através
dele se constatou que elas têm o hábito de
utilizar mais de uma ferramenta e executar
mais de uma atividade ao mesmo tempo:
baixar arquivos enquanto falam com os
amigos pelo MSN, terminar um trabalho de
escola enquanto postam scraps no Orkut,
jogar videogame enquanto ouvem música,
entre outros "enquanto".
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Realizada em maio de 2008. a pesquisa
do Cartoon Network contou com a partici-
pação de quase 7 mil usuários do site www.
cartoonnetvvork.com,br, com idade entre 7
e 15 anos. Para auxiliar na obtenção dos
resultados, as mães de meninos e meninas
registraram em um diário, durante quatro
dias, as atitudes de seus filhos em relação
aos mais diversos aparatos.

O resultado indica que a multitarefa é
uma realidade incontestável na vida da
criança, mas essa habilidade ou esse com-
portamento diversificado vai se instalando
na vida das novas gerações aos poucos.

Crianças até os 9 anos ainda não usam
várias ferramentas ao mesmo tempo, mal
adquirem essa habilidade com uma enorJ
me rapidez. Aos 14 anos, elas estão aptas a
interagir com todos os meios de forma ati
va e autossuficiente.

As crianças entre 6 e 8 anos usam a tec
nologia de mabeira mais passiva, com foco
no entretenimento, fazendo atividades que
não exijam a divisão da atenção. Entre 9 e
11 anos elas começam a exibir maior ínte
ração, com busca também por informação.
E quando acontece o pico da utilização
videogames pelos meninos. A partir dos 121



anos a comunicação também passo a ser
elemento primordial, com a criança do-
minando totalmente as ferramentas. Nes-
sa fase. elas conseguem executar até oito
combinações diferentes entre tecnologias.

l A TV é o primeiro aparelho com o qual
Ias crianças têm contato e está presente
durante toda a infância, mas a música em

! aparelhos como rádio e mp5 players surge
logo depois e ocupa espaço permanente, O
computador cresce em influência a partir
dos 9 anos e se transforma justamente no
equipamento mais usado em combinação
com outros, registrando presença em 57,5%
das combinações entre meios.

l Já o celular é o equipamento que demora
mais a ser incorporado, uma vez que seu
uso regular aparece entre os 9 e 10,anos.
O estudo sinaliza ainda que o celular pode
cada vez mais assumir um papel importan-
te como integrador de todas as tecnologias.

Nas redes sociais, as crianças têm em
média 23 amigos que não moram na mes-
ma cidade, e 73% dizem que em suas listas

xe fatos importantes sobre as diferenças de
gêneros na web até para as crianças. Mais de
70% das meninas pesquisadas usam progra-

A multitarefa é uma realidade incontestável na
vida da criança, mas essa habilidade ou esse
comportamento diversificado vai se instalando
na vida das novas gerações aos poucos
de amigos há mais gente que conhecem
pessoalmente.

Duas em cada cinco crianças pesquisa-
das já trocaram com amigos algum conteú-
do de mídia na web (música, vídeo, fotos).
Uma em cada cinco crianças também já
postou algum vídeo no YouTube.

CLUBE DO BOLINHAX CLUBE DA LULUZINHA

O estudo do Cartoon Network também trau-

mas de comunicação instantânea; 46% delas
utilizam o MSN todos os dias e 22% passam
de uma a duas horas conversando
por meio de algum software.

Nas comunidades online
(Orkut, Eacebook, MySpace),
as meninas também dominam.
Delas, 66% são membros, mantendo
uma médía de 80 contatos. Elas também
possuem blog, fotolog ou videolog (23%),

Já os meninos curtem videogames, 75%
deles. O Playstation é o console favorito.
Os games multiplayer online também são
uma febre, já que 65% dos garotos confes-
saram ter experimentado essa modalidade
pelo menos uma vez.

Em comum, meninos e meninas entram
em contato com o mundo digital cedo: 77%
das crianças entre 7 e 9 anos entraram
pela primeira vez em um site de comu-
nidade online quando tinham entre 5 e 8
anos de idade.

No Brasil, a audiência do site do Cartoon
é de cerca de 900 mil usuários únicos por
mês. Segundo Rafael Davini, vice-presi-

dente de vendas publicitárias e marke-
ting da Turncr Brasil e Miami.

empresa proprietária do ca-
nal, no ano passado o site
migrou para a plataforma
2.0. "Repleto de novidades,

jogos e atividades, essa nova
plataforma é completamente

interativa, o que fez com que
nossos usuários tivessem contato com um
conteúdo apresentado de maneira total-
mente diferente. Em seis meses, regressa-
mos ao mesmo patamar de usuários antes
da migração, construído ao longo de nove
anos, o que prova que a nossa audiência
aprovou as alterações feitas para melhor
atender às suas ansiedades de interação",
complementa Davini.
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PESQUISA 2 .

PLAYGROUND DIGITAL:
BRASIL NA FRENTE
A grande maioria das crianças brasileiras,
ou 86% delas, acessa a web três vezes ou
mais por semana, enquanto a média mun-
dial é de 70%. Elas são as que mais usam
celulares no mundo: 81% das crianças bra-
sileiras afirmam que utilizam o celular três
ou mais vezes por semana, 50% a mais do
que as japonesas.

Elas ocupam ainda o segundo lugar no
ranking das que mais visitam sites de rela-
cionamento (67%), perdendo apenas para

as crianças da China (79%). A Itália vem
em terceiro lugar (55%), seguida por Suécia
(47%), Inglaterra (54%), Austrália (25%) e
Japão (2%).

Para a pesquisa, o canal Nickelodeon falou
com mais de 7 mil crianças em 12 países -
Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Holan-
da, Itália, Suécia, Alemanha, índia, México,
Japão. China e Brasil -, com idade entre 8 e
14 anos e com acesso à tecnologia, indepen-
dentemente de classe social. Era obrigatório
que cada criança tivesse acesso a pelo menos
dois aparelhos, dentre os seis sugeridos - câ-
mera digitei, videogame, mp3 ou iPod, inter- Retacionâmento é a prática preferida

APLICANDO OS RESULTADOS

De posse dos dados de sua pesquisa Kids Experts 2008, o Cartoon
Network desenvolveu uma ação que é um exemplo bastante prático
de como é possível aumentar os investimentos em mídia incluindo
ações no mundo digital para crianças.
CENÁRIO: Parques temáticos e resorts haviam reduzido seu in-
vestimento no Cartoon Network nos últimos quatro anos.
DESAFIO: Desenvolver um projeto/proposta para tentar trazer
os principais parques e resorts brasileiros de volta ao canal.
SOLUÇÃO: Projeto de mídia integrada (TV, web, conteúdo cus-
tomizado e concurso cultural] para promover os parques. Peça
fundamental da ação: hotsite com o concurso Caça ao Tesouro.
Dentro do universo do jogo, cada patrocinador possuía uma ilha
com diferentes at iv idades, sempre integrando marca/produtos/
personagens do patrocinador. Além do conteúdo de web, foram
desenvolvidas chamadas animadas para TV que informavam pe-

quenas pistas sobre o jogo.
PATROCINADORES: Beach Park, Rio Quente Resort, Azaléia
Funny e DTC Brinquedos.
DATA DA AÇÃO: Outubro a novembro de 2007.
RESULTADOS: Dois parques/resorts voltaram a investir no Car-
toon Network. A ação gerou também dois novos patrocinadores
com grande investimento no canal. Foi possível entregar um
projeto completo para as cr ianças, com quatro ilhas de games
100% customizadas para os patrocinadores.
Em 31 dias, o hotsite alcançou números consideráveis:
- mais de 148 mil unique users, que f icavam no site por 21 mi-
nutos em média;
- 80 mil usuários cadastrados;
- 16 mil usuários participaram do concurso cultural;
O projeto se repetiu em 2008 e teve um aumento de 37% em re-
lação aos números de 2007.
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ONLINE

Misto de seriado e reality show ajuda a promover interação

net, celular -. e pertencesse a algum site de
relacionamento. Foram mais de 300 horas de
discussões em grupo, observação etnográfica
e entrevistas quantitativas. "O interessante
da pesquisa foi constatar como cada país usa
a tecnologia de uma maneira diferente, ape-
sar de as crianças terem acesso aos mesmos
recursos", diz Noel Gladstone, VP de pesqui-
sas da MTV Networks Latiu America e Ni-
ckclodeon Brasil. Segundo ele, cada país tem
sua particularidade. "No México, o celular é
tido como um item de segurança, enquanto
os brasileiros adoram o elemento social que
a tecnologia digital oferece - tanto com celu-
lares como com a internet", completa.

A utilização prática das pesquisas que rea-
liza é estratégica para a Nickelodeon. Elas
ajudam a otimizar resultados e audiência.
Na web e na TV.

Um dos sites mais importantes da Nicke-
lodeon no Brasil, o www.neopets.com.br
atinge 250 milhões de page views e 750 mil
visitantes únicos por mês.

Já para o iCarly - uma serie de grande su-
cesso na qual a personagem principal possui
um programa ao vivo na internei, transmi-
te-o para a escola e ele vira um sucesso entre
os colegas - o cariai lançou o site da persona-
gem, onde são mostrados vídeos reais e con-
teúdos que os próprios telespectadores en-
viam. Além disso, o site da iCarly é todo feito
com conteúdo colaborativo das crianças, que

Segundo Carolina Vianna, diretora de mar-
keting da Viacom Networks Brasil/Nickelo-
deoii, outro case interessante é o Sonzera,
que também mistura conteúdo colaborativo.
programa da grade c o anunciante, que nes-
se caso foi a marca Trakinas, que patrocinou
a ação. "Como forma de divulgar a nova
temporada de The Naked Brothers Band,
misto de seriado e reality show sobre dois
irmãos pré-adolescentes que têm uma ban-
da de rock, fizemos uma promoção online e
on-air para premiar as melhores bandas de
garagem de crianças e adolescentes de até
17 anos", conta. A promoção contava com
duas categorias: Tocaêêê, em que os inscri-
tos tinham de tocar de verdade músicas de
sua própria autoria, e Mostraéèè, em que os
inscritos faziam um videoclipc de uma mú-
sica de The Naked Brothers Band usando as
imagens que quisessem, em geral fílmadas
por eles.

A equipe do canal selecionou os melhores

"No México, o celular é tido como um item
de segurança, enquanto os brasileiros adoram
o elemento social que a tecnologia digital
oferece - tanto com celulares como com a
internet" - Noel Gladstone, VP de pesquisas da Nickelodeon Brasil

participam intensamente enviando vídeos,
fotos e piadas. No mês de dezembro houve
1.5 milhão de page víews e mais de l milhão
de slreamings, só no Brasil. Um crescimento
de mais de 200% desde a sua estréia.

inscritos em. cada categoria e os próprios
usuários votavam nos vencedores, que ga-
nharam prêmios como instrumentos musi-
cais e um videoclipe deles, gravado nos estú-
dios da Nick e exibido no canal. ® •
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Text Box
Como e o quê elas fazem no mundo digital, Meio Digital, São Paulo, n. 10, p. 44-47, maio/jun. 2009.




