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As crianças de hoje são menos
abastadas que seus pais no quesito
mesada, mas têm muito mais voz
e poder de decisão dentro de casa,
revela o estudo Crianças de On-
tem, Pais de Hoje, realizado pela
Discovery Kids, canal com con-
teúdo totalmente dedicado ao
público infantil e com 8,9 milhões
de lares assinantes no país.

O estudo, conduzido no ter-
ceiro trimestre de 2010, foi feito
com 1.457 pais com filhos de até
10 anos assinantes de TV por assi-
natura. Ele mostra que os pais de
hoje, quando crianças, tinham
mais autonomia e independência.
Do ponto de vista financeiro, um
terço dos entrevistados recebiam
mesada, enquanto apenas 17%
das crianças atuais ganham esta
bonificação. “Isso ocorre porque,
atualmente, há uma tendência
maior de os filhos ficarem dentro
de casa”, diz Marcela Doria, ge-
rente de pesquisa da Discovery.

Enquanto quase 75% dos pais
costumavam brincar na rua e ir
a pé para escola e mais da meta-
de deles pegavam ônibus sozi-
nhos, atualmente menos de 15%
dos filhos andam sem a compa-
nhia de um adulto pela cidade.

Aumentou em 5% a propor-
ção de crianças que jogam vi-
deogame e que recebem amigos
em casa, enquanto diminuiu em
25% o número de crianças que
dormem na casa de amigos.

Os pais passaram a dar mais
autoridade aos filhos dentro do
lar. Na prática, as crianças têm
hoje mais liberdade para esco-
lher o que vão comer, assistir e
definir o horário de dormir.

As crianças brasileiras têm in-
fluenciado cada vez mais as deci-
sões de compras dos pais quando
o assunto envereda para os cam-
pos da alimentação, do entrete-
nimento e da tecnologia. São os
filhos que escolhem quais biscoi-
tos, guloseimas e brinquedos
seus pais colocarão no carrinho
quando eles saem juntos na hora
da compra. Essa, ao menos, foi a
resposta dada por 83% dos en-
trevistados que participaram da
pesquisa composta por 88% de
lares com os dois pais e filhos e
44% das famílias com renda
mensal superior a R$ 4 mil. ■

Discovery mapeia mudanças nos
Mesada diminui, mas
crianças ganham
maior autonomia

TECNOLOGIA 1

Sony tem novo problema com hackers, após
extravio de dados de usuários do Playstation
O site Tailandês da Sony foi o alvo. Um aplicativo no servidor da Sony
simula o contato de uma fonte oficial para solicitar os dados bancários
do usuário, como números de cartões de crédito e senhas bancárias
e redireciona o internauta para uma companhia de cartão de crédito
na Itália. O servidor afetado desta vez, porém, é menos acessado
do que o Playstation, prejudicando um número menor de usuários.

TECNOLOGIA 2

Sistema PSN pode ser retomado
amanhã nos Estados Unidos, diz agência
A notícia é da agência de notícias Kyodo. A companhia foi forçada a tirar
a PSN do ar depois de descobrir que hackers conseguiram no mês
passado acesso a informações pessoais de mais de 100 milhões de
usuários registrados. A porta-voz da Sony, Yoshiko Uchhiyama, não quis
confirmar a informação da agência, afirmando apenas que a companhia
mantém meta de restaurar os serviços em todo o mundo no final de maio.
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hábitos de pais e filhos

ELETRÔNICA

Panasonic prevê ano difícil devido ao
terremoto e planeja fazer 17 mil demissões
A companhia eletrônica japonesa avalia que os efeitos do devastador
terremoto de março no Japão, como a escassez de energia, continuarão
a prejudicar as vendas até setembro. O presidente Fumio Ohtsubo
afirmou que reduziu as previsões para a metade ou um terço da queda
estimada originalmente em março. A Panasonic fará 17 mil demissões
até março de 2013 em suas fábricas no Japão e em outros países.

INTERNET

Mark Zuckerberg programa ida à China e
estuda como expandir Facebook no país
“A missão de nossa empresa é realmente clara, ou seja, conectar o
mundo inteiro,“ disse Sheryl Sandberg, vice-presidente de operações
do Facebook. “E é impossível pensar sobre conectar o mundo inteiro,
no momento, sem conectar também a China.” Sandberg classificou a
oferta pública inicial de ações do Facebook como “inevitável”, mas se
recusou a detalhar o momento em que a empresa planeja realizá-la.

Andrew Harrer/Bloomberg

Marcela Doria,
da Discovery:
programação
infantil na
tv paga

Murillo Constantino

ENTRETENIMENTO

Celular entre
os pequenos
Quase 20% das crianças
brasileiras possuem um aparelho
celular, segundo estudo divulgado
na sexta-feira pela Discovery Kids.
A internet, acessada a partir
de uma conexão de banda larga
por 96% dos entrevistados desta
amostragem, também já entrou
para a rotina de pais e filhos.
Foi observado que 68% dos
pesquisados assistem vídeos
pela internet, normalmente de
conteúdo infantil ou musical.
A internet também é utilizada
para jogos e para fazer o dever
de casa. Em relação à televisão,
Marcela Doria, gerente
de pesquisa da Discovery,
conta que 57% das crianças
possuem televisão no quarto.
Na pesquisa, 93% dos
entrevistados afirmaram
assistir mais TV por assinatura
do que aberta quando
estão com as crianças porque
39% da tevê aberta não
tem programação voltada
ao público infantil nos horários
que assistem televisão com as
crianças. Na tevê por assinatura,
afirmam 37% dos ouvidos,
há canais dedicados 24 horas
à programação infantil. E outros
11% dizem não gostar que seus
filhos assistam à programação
da TV aberta. F.T.
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