
Celular para crianças
Pesquisa aponta grande interesse de pais e filhos por aparelhos móveis

O estudo sobre marcas rea-
lizado pela TNS InterScience
e publicado por Meio & Men-
sagem entra em seu segundo
ano com uma nova proposta. A
partir de agora, o trabalho vai
mostrar, mês a mês. os principais
resultados do programa Rumos.
Desenvolvido pela empresa de
pesquisa, ele tem o objetivo
de investigar grandes questões
relacionadas ao público consu-
midor em diversos segmentos de
mercado, com ênfase nas opor-
tunidades existentes nas áreas
de marketing e comunicação.

Nessa primeira rodada o le-
vantamento apresenta as con-
clusões relativas ao potencial
de negócios do setor de tecno-
logia para o público infantil. A
TNS InterScience aproveitou

o banco de dados mundial da
rede para realizar uma série de
estudos comparativos com da-
dos de mercados cuja realidade
econômica esteja mais próxima
da brasileira.

Uma das principais conclu-
sões é a de que, em compa-
ração com outras nações em
desenvolvimento, as crianças
e os adolescentes do País têm
posição de destaque no que diz
respeito à posse de telefones
celulares. Independentemente
de os filhos possuírem ou não o
aparelho, nada menos que 39%
dos pais se dizem dispostos a
comprar-lhes o equipamento
em um futuro próximo (qua-
dro 3}. Um estímulo a mais
para esses pais prontos para a
aquisição pode ser o que falta

para fisgar uma nova parcela
de consumidores ávidos por
possuir um celular.

PONTOS-CHAVE
Ao focar as classes A, B e

C de duas das maiores cidades
do Brasil (ver Amostra), o
que se verifica é um universo
de pessoas inseridas em um
ambiente bem atualizado tec-
nologicamente, com grande
penetração de internet (52%
dos entrevistados têm acesso
à rede, sendo mais da metade
desse total em banda larga).

No caso específico do telefo-
ne celular, no Brasil a penetração
do produto entre crianças e
adolescentes (de 6 a 15 anos) é
significativa: 36% dos entrevis-
tados disseram que seus filhos

possuem um aparelho (quadro
7), número próximo ao de loca-
lidades como Hong Kong e Aus-
trália e superior ao de Cingapura
e Coréia. Vale lembrar que na
Coréia os pais consideram que
o celular atrapalha a educação
das crianças.

Outros fenômenos, como
a violência (que influencia a
posse nas Filipinas), ajudam a
explicar a adoção precoce do
telefone móvel - - que dá maior
segurança aos pais exatamente
na cidade onde a violência está
mais explícita na mídia, o Rio
de Janeiro.

Classe social é um forte de-
terminante da posse, assim como
em outros países em desenvol-
vimento: entre a classe A, 91%
dos participantes disseram que
algum de seus filhos até 15 anos
tem celular (quadro 2}. Se por
um lado isso limita a base, por
outro as crianças que recebem
mensagens, SMS e conteúdos
são justamente aquelas com po-
der (ou influência) de compra e
disponibilidade de recursos.

Os donos desses aparelhos de
seis a nove anos representam um

número significativo: 25% dos
entrevistados disseram que seus
filhos dessa faixa etária têm celu-
lares, o que demonstra a impor-
tância de conteúdos para eles.
A penetração cresce conforme
avança a idade, mas a intenção
de aquisição é alta, mesmo para
os mais novos (quadro 4).

A idade de seis anos parece
ser um limite razoável que os
pais enxergam para permitir a
posse a seus filhos, mas não há
consenso sobre o desenvolvi-
mento de um produto específico
para crianças. As funções dos
aparelhos não teriam necessa-
riamente que ser simplificadas,
dada a facilidade com que esse
público lida com novas tec-
nologias da informação: SMS,
ringtones, conteúdos e jogos já
fazem parte da realidade desses
early adopters.

Além disso, existe um extre-
mo interesse por recursos que
tragam para o telefone celular
funções que não apenas apro-
ximem pais e filhos quanto à
comunicação, mas que também
permitam maior controle sobre
as crianças.
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