
Jornal Valor --- Página 12 da edição "28/11/2013 1a CAD B" ---- Impressa por DPrado às 27/11/2013@21:06:19

B12 | Valor | Quinta-feira, 28 de novembro de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 28/11/2013 (21:6) - Página 12- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s
LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Alda (à esquerda), de 83 anos, e Amélia, de 74: aulas para navegar na web e críticas à superexposição no Facebook

Daniele Madureira
De São Paulo

Depois de ganhar um tablet
no Natal passado, Luíza Soares
Ribeiro convidou as filhas Zorai-
de e Mafalda para ingressarem
em um curso de informática, na
zona Leste de São Paulo, onde
moram. Não demorou muito
para que fossem fisgadas pela
internet, em especial as redes so-
ciais. Zoraide passou a usar o Fa-
cebook para se comunicar com a
amiga Jane, que mora nos Esta-
dos Unidos, e para expor seu tra-
balho artesanal em madeira.
Mafalda virou fã de jogos popu-
lares na rede social, como o Can-
dy Crush, e não se incomoda em
avançar madrugada a dentro à
frente da tela. Poderia ser só
mais uma história sobre o poder
de atração das redes sociais, mas
o que torna o caso incomum são
as idades do trio: Luíza tem 88
anos, Mafalda, 69, e Zoraide, 67.

De um espaço digital domina-
do por adolescentes e jovens
adultos, as redes sociais come-
çam a receber um número cres-
cente de usuários mais velhos.
Em outubro, segundo levanta-
mento encomendado pelo Face -
book e revelado com exclusivi-
dade ao Va l o r , o número de visi-
tantes com mais de 55 anos cres-
ceu 58% em relação a 2012. É um
aumento bem superior ao de
outras faixas, e à própria evolu-
ção média de audiência do site
entre usuários a partir dos 15
anos, que cresceu 46%.

Atualmente, o Facebook tem
4,6 milhões de usuários com mais
de 55 anos, que representam 7,8%
do total. Parte deles se encaixa na
terceira idade, um conceito cujos
limites são variáveis. No Brasil,
considera-se que essa etapa de vi-
da começa aos 60 anos, mas há
outras classificações, que indi-
cam 65 e até 75 anos.

Para o Facebook, essa mudança
de perfil não é preocupante. “Não
queremos ficar restritos a uma
faixa etária mais jovem”, disse Ca-
mila Fusco, gerente de comunica-
ção da empresa no Brasil. “O cres-
cimento da audiência entre os
mais velhos só mostra o quanto a
plataforma é democrática”.

O movimento não está restri-
to ao Facebook. Um levantamen-
to feito pela empresa de pesqui-
sa Nielsen Ibope para o Va l o r
mostra que os usuários com
mais de 55 anos responderam
por 10,3% da audiência das re-
des sociais e fóruns em outubro,
uma participação maior que a
faixa etária de 21 a 24 anos, res-
ponsável por 6,7% da presença
nas comunidades virtuais.

A facilidade de uso explica por
que o Facebook e os jogos eletrô-
nicos são as opções preferidas da
terceira idade na internet. A rede
social facilita a tarefa de acompa-
nhar, mesmo à distância, a vida
de filhos e netos. Já os games são
uma forma de se divertir sem sair
de casa. A matriarca Luíza é fã de-
clarada dos joguinhos. Na época
do curso de informática, nem
uma queda a deixou afastada das
aulas. Agora, ela mostra a mesma
determinação na hora de jogar.
“Só paro quando acaba a bateria
do tablet”, disse.

Aos poucos, outras formas de
uso ficam populares entre os
mais velhos, como o Sk ype (para
falar com a família), os serviços
bancários via internet, as pesqui-
sa no Google e o envio de e-mails.
Tudo isso está aumentando con-
sideravelmente o tempo de ex-
posição do grupo à internet. De
acordo com a Nielsen Ibope, em
outubro, os usuários com mais
de 65 anos navegaram 42 horas e
35 minutos em média, mais que
adolescentes de 12 a 17 anos (30
horas e 30 minutos), jovens de 18
a 24 anos (36 horas e 48 minutos)
e adultos de 25 a 34 anos (41 ho-
ras e 58 minutos). O levantamen-
to só leva em conta o tempo de
navegação em casa.

“O Facebook está substituindo
a novela como opção de entrete-
nimento dos mais velhos”, disse a
socióloga Celia Belém, da consul-
toria Arquitetura do Conheci-
m e n t o, que analisa o comporta-
mento do consumidor. A própria
Célia, de 65 anos, aderiu ao Face-
book. “É uma forma de encontrar
amigos com quem trabalhei nos
anos 90”, disse a ex-executiva de
agências de propaganda. Em de-
zembro, Celia pretende partici-
par de um almoço entre amigos

feitos na rede social. “O Facebook
tornou-se um espaço para quem
está aposentado expressar sua
opinião, é uma espécie de fórum
de ideias”, afirmou.

Para o pesquisador José Cala-
zans, da Nielsen Ibope, o avanço
dos mais velhos na rede mun-
dial ocorre independentemente
de classe social. A princípio, os
acessos residenciais ficaram res-
tritos às classes A e B, mas o ce-
nário mudou. “À medida que o
preço dos computadores dimi-
nuiu e a oferta de banda larga fi-
xa aumentou, a classe C passou a
explorar a internet”, afirmou Ca-
lazans. A banda larga móvel,
mesmo que indiretamente, tam-
bém favoreceu o avanço dos
mais velhos. “Hoje, os jovens na-
vegam principalmente por dis-
positivos móveis, e acabam dei-
xando de lado o computador de

casa, que é usado pela terceira
idade para passar o tempo”, afir-
mou Calazans.

O mercado publicitário ainda
não percebeu esse movimento,
disse o pesquisador. Outros ne-
gócios, porém, já farejaram as
oportunidades. É o caso dos cur-
sos de informática. Na Pró-Soluta
Tecnologia, localizada na Vila
Carrão, zona Leste de São Paulo,
80% do público de 170 alunos
tem mais de 60 anos. “Há cerca de
10 anos, abrimos a escola para
oferecer cursos profissionalizan-
tes e de informática. Mas, com a
procura maior por parte da ter-
ceira idade, redirecionamos o fo-
c o”, afirmou Fernanda Silva Pinto,
proprietária da Pró-Soluta. Para
os idosos, o curso tem três módu-
los: introdução à informática e
Windows, internet e Facebook.

Segundo Fernanda, muitos

alunos chegam à escola por indi-
cação médica, porque estão sozi-
nhos e em depressão. Mas há
quem venha por insistência dos
filhos, que querem ver as mães
conectadas, como é o caso de Al-
da Borges, de 83 anos. Viúva e do-
na de casa, ela recebeu de presen-
te dos filhos um notebook e pro-
curou encaixar as aulas de infor-
mática em sua agenda, que tam-
bém é preenchida por aulas de
alongamento e hidroginástica.

“Ainda sou meio cismada em
usar o notebook. Acho que pos-
so estragar alguma coisa se
apertar o botão errado”, disse
Alda, que levou para a escola as
amigas Amélia, de 74 anos, e Ire-
ne, de 89. Por enquanto, a prefe-
rência de Alda no computador é
por jogos de caça-palavras, pala-
vras cruzadas e jogos da memó-
ria. “Mas meu filho já criou um
perfil para mim no Facebook e
eu estou aprendendo a usar”,
disse. Amélia está mais familiari-
zada com a rede social. Usa o no-
tebook todos os dias para aces-
sar o Facebook, mas pediu para
a filha trocar o Windows 8 pelo
7, que é “mais fácil de usar, igual
ao da escola”, afirmou. Prudente,
a aluna septuagenária reprova o
excesso de exposição das pes-
soas na rede social. “Tem gente
que põe até dor de barriga no
Fa c e”, disse. “É um exagero”.

I n t e r n et Facilidade de uso e busca
de diversão atraem os mais velhos

Idosos são os
novos ‘donos
do pedaço’
na rede social

Em SP, 3a

idade tem
lan houses
próprias
De São Paulo

Há quatro anos, depois de pas-
sar por uma cirurgia, o empresá-
rio Sérgio Contente, presidente
da fornecedora de softwares
Contmatic Phoenix, sentiu-se
frustrado. Da cama do hospital,
ele conseguiu tranquilizar famí-
lia e amigos sobre seu estado de
saúde, por meio do Skype, com
exceção de sua mãe. “Fiquei cons-
trangido, afinal, atuo no ramo de
tecnologia e não havia consegui-
do incluir a minha mãe, de mais
de 70 anos, no mundo digital ”.

Em 2010, Contente deu início
à fundação que leva o seu nome e
atua na zona Leste de São Paulo.
Por meio da Fundação Sérgio
Contente, jovens de baixa renda
têm acesso a cursos profissionali-
zantes. Para quem tem mais de
60 anos, a fundação passou a ofe-
recer o curso de inclusão digital
para a terceira idade. Neste ano,
foram formados 1,2 mil alunos,
que vão participar de uma ceri-
mônia de colação de grau e de
um baile. “Outros mil estão na fi-
la de espera do curso, que é gra-
t u i t o”, disse Contente.

Há um ano, a fundação abriu a
primeira lan house para a terceira
idade. Hoje, são três unidades, nos
bairros de Tatuapé, Mooca e Penha.
Nas lan houses são oferecidos o
curso de inclusão digital e oficinas.
“Uma das mais procuradas é a de
Windows Movie Maker, que faz
edição de vídeos”, disse Contente.
Outras oficinas abordam progra-
mas e serviços populares, como
Photoshop, Facebook e Skype.

Uma das alunas de Wellington
Romeu, instrutor da lan house do
Tatuapé, pediu ajuda para prepa-
rar um trabalho com o Movie Ma-
ker para levar à mãe dela, que está
internada. “Ela trouxe 300 fotos
para organizarmos uma apresen-
tação, com música e mensagens de
e n c o r a j a m e n t o”, disse Romeu.

Romeu e o colega Rodrigo Ber-
bel, outro instrutor da lan house,
costumam receber mimos dos alu-
nos, que fazem questão de trazer
um bolinho sempre que alguém
do grupo faz aniversário. “A gente
ganha de tudo: chocolate, camise-
ta, calça, carteira”, disse Berbel.

Para os instrutores, é nítido o
quanto os mais velhos precisam de
orientação especializada para des-
bravar a internet. “Muitos já pedi-
ram ajuda a filhos ou netos, mas
ninguém costuma ter tempo ou
p a c i ê n c i a”, disse Berbel. Isso não
significa que os filhos não estejam
ligados ao que os pais fazem na re-
de. “Na semana passada, uma mo-
ça me parou na rua e perguntou se
eu era o Rodrigo”, disse o instrutor.
“Ela me reconheceu da página do
Facebook da mãe dela”.(DM)

Fonte: Facebook/Comscore. *medição engloba acessos a partir de desktops e notebooks
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Evolução do número de visitantes únicos no Facebook Brasil (em milhões)*

Faixa etária

15-24 anos

25-34 anos

35-44 anos

45-54 anos

55+ anos

Total

Outubro/2012

8,746

13,951

9,306

5,785

2,922

40,710

Outubro/2013

18,118

17,376

11,936

7,437

4,625

59,492

Variação %

107,1

24,5

28,3

28,5

58,3

46,1

Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Ficam os Senhores Acionistas da Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A.
(“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo
dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2013, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, Bairro Brooklin, Sala São Paulo, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de apreciar e deliberar acerca das seguintes matérias
constantes da Ordem do Dia: (i) apreciar e votar a proposta da Administração da Companhia versando
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia, correspondente ao
montante total de R$66.953.197,65 (sessenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento
e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios a
serem pagos pela Companhia relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2013,
atendendo os limites fiscais, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, conforme alterada; (ii) apreciar
evotarapropostadaAdministraçãodaCompanhiaversandosobreainstituiçãodoComitêIndependente
antes de o projeto desenvolvido pela empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB -
Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. (“Projeto”), atingir a Fase de Operação Comercial, previsto no
Contrato de Desenvolvimento de Projetos, firmado em 21 de dezembro de 2012, entre a Companhia e
a Duke Energy International, Brasil Ltda. (“Duke Brasil”), acionista controladora da Companhia, com
vistas a iniciar os estudos de potencial aquisição do Projeto pela Companhia, nos termos do contrato e
da legislação em vigor;e (iii) caso a matéria prevista no item (ii) da Ordem do Dia seja aprovada, apreciar
e votar a instituição do Comitê Independente para análise de aquisição do Projeto pela Companhia, nos
termos da legislação aplicável, conforme regras previstas no Contrato de Desenvolvimento de Projetos,
firmado em 21 de dezembro de 2012, entre a Companhia e a Duke Brasil. Informações Gerais: Os
Acionistas deverão apresentar, até a data da realização da Assembleia: (i) comprovante expedido pela
instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei nº
6.404/76, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária;
(ii) tratando-se de pessoa jurídica ou fundo de investimento, (1) cópia autenticada do estatuto, contrato
social ou do regulamento, (2) do instrumento de eleição ou indicação do representante legal que
comparecer à Assembleia ou outorgar poderes a procurador, e (3) na hipótese de representação por
procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia
Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devidamente
regularizado na forma da lei, do estatuto, contrato social ou regulamento do acionista representado;
(iii) tratando-se de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista,
e (2) na hipótese de representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos
para representação na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o
presente Edital, devidamente regularizado na forma da lei.Os documentos acima referidos poderão ser
enviados previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Avenida das Nações Unidas, nº 12.901,
Torre Norte, 30º andar, Bairro Brooklin, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados da
Gerência de Relações com Investidores. Na forma do disposto no §3° do artigo 135 da Lei 6.404/76 e
nos artigos 6º e 8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos
pertinentes à Ordem do Dia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a proposta
da administração, encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para
consulta, na sede social da Companhia, localizada na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte,
30° andar, Bairro Brooklin, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, bem como no sistema IPE
mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), e na BM&FBOVESPA S.A. -
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).

São Paulo, 28 de novembro de 2013
Jairo de Campos

Presidente do Conselho de Administração
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 nov. 2013, Empresas, p. B12.




