
Todo mundo em pânico
Estudo da TN5 InterScience mostra que os pais, preocupados com a violência,
dão precocemente aparelhos celulares aos seus filhos pequenos
POR EDGAR OLÍMPIO DE SOUZA

As crianças brasileiras ado-
ram portar aparelhos celulares.
Ou melhor, os pais fazem ques-
tão de que seus filhos carreguem
um. Se no Brasil 36% dos que se
situam na faixa etária dos 6 aos
15 anos usam a telefonia móvel
(classe A em peso, com 91%),
na Coréia do Sul, por exemplo,
apenas 11% desfrutam desse
serviço. Dos chefes de família
brasileiros, 41% pretendem dar
um aos seus herdeiros de 6 a 9
anos. A justificativa, para 52%
deles, é a facilidade com que
poderão ter acesso às crianças.
Em contrapartida, 7% acham ne-
gativo menores de 10 anos serem
usuários do serviço sob o argu-
mento de que eles não saberiam
utilizar corretamente o aparelho,
e outros 6% temem que vão usá-
lo como brinquedo.

"A violência urbana no País
é o combustível que move a
atitude dos pais quanto à do-
ação precoce, diferentemente
do que acontece na Coréia do
Sul, onde a baixa penetração do
aparelho entre essa faixa etária
é resultado do esforço dos che-
fes de família para evitar que
o serviço interfira na educação
das crianças", analisa Renato
Trindade, diretor de tecnologia

Trindade: informações que permitem um olhar diferenciado da nossa realidade

da TNS InterScience, uma das
maiores empresas do mundo no
segmento de pesquisas ad hoc
(sob encomenda). Realizado no
final do ano passado, o estudo foi
apresentado recentemente pela
companhia para mostrar uma
série de dados e números sobre
hábitos de consumo no Brasil e
em outros países desenvolvidos,
além de suas novas metodologias
de trabalho.

A TNS InterScience mos-
trou também algumas de suas
novas ferramentas de aferição
de comportamento, tendên-
cias, expectativas e necessi-
dades - - ou seja, ministrou
doses de sua metodologia de
percepção do mercado. Pela
exposição, ficou uma certeza:
se as perguntas no momento
da pesquisa não mudaram ao
longo do tempo, as respostas
estão se tornando cada vez
mais complexas. Isso porque
as matrizes de análise se frag-
mentaram. Antes a observa-
ção de uma única faixa etária

e classe social era suficiente;
hoje, cada uma abriga diversos
subgrupos.

Naira Maneco, diretora de
pesquisa qualitativa da em-
presa, falou da necessidade de
se adaptar às rápidas trans-
formações do mundo. Como o
mercado se revela cada vez mais
competitivo, o consumidor é
bombardeado por informações
a todo momento. "As pesquisas
centravam-se no lado racional
e lógico. Agora precisam incor-
porar os aspectos emocional e
filosófico do ser humano."

Para Karina Milaré, diretora

HOMOGENEIZAÇÃO
A consulta foi feita com 500

pessoas residentes em São Paulo
e no Rio de Janeiro, das classes
A, B e C (critério Brasil), entre
18 e 60 anos. Abrangeu hábitos
de consumo no setor de teleco-
municações dos brasileiros de
maior renda, com acesso à web
e proprietários de telefones fixos
e móveis, comparando-os com os
de outros países. Uma das princi-

e planejamento para o setor
de consumo, é necessário
inovar no exercício de geren-
ciamento da marca: "Toda
empresa tem uma força de
marca e outra que chamamos
força de mercado, que diz
respeito a disponibilidade no
ponto-de-venda, visibilidade
da mercadoria e até mesmo
questões de precificação".
Assim, saber combinar as duas
produz uma análise mais rica,
criando vínculos emocionais
com os consumidores. Dire-
tora de planejamento na área
de varejo, Valéria Rodrigues
explicou a importância da
relação com quem consome.
"Mais do que fidelizar, o segre-
do é criar comprometimento
com o consumidor."

pais conclusões do levantamento
é de que o perfil das classes A
aqui e lá fora é muito parecido,
além do fato de que o segmento C
passou a engrossar o cordão dos
consumidores desses serviços.

"Isso significa que nos próxi-
mos anos acontecerá aqui uma
espécie de homogeneização do
uso de telecomunicações", aposta
Trindade. A nova empresa, forma-
da há 18 meses pela associação da
inglesa TNS com a brasileira In-
terScience, tem desenvolvido uma
série de estudos comparativos nas
áreas de telecomunicação e tecno-
logia da informação. "Agora temos
acesso a uma quantidade grande
de dados do setor, em escala
mundial, que permitem um olhar
diferenciado da nossa realidade",
comemora o diretor.

A mesma pesquisa revelou
que 87% dos usuários da tele-
fonia móvel no Brasil afirmam
ter pouco interesse em trocar
de operadora e que o maior
obstáculo para a mudança é a
manutenção do número do celu-
lar. Dos que se inclinam a fazer a
migração, 18% são jovens de 15a
24 anos - - existe a promessa da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) de regulamen-
tar o benefício da portabilidade
até o próximo ano.

Se fosse possível mudar de

operadora e levar o número atu-
al, 35% desembarcariam na TIM,
32% na Vivo, 25% na Claro e 6%
na Oi. "Após a regulamentação
da portabilidade, muitos devem
correr para a TIM, que tem al-
cançado bom índice de atração",
acredita Trindade. "Já a Vivo tem
contra si a dificuldade de troca
do aparelho. Na tecnologia GSM
(usada por TIM, Claro e Oi) isso
é bem mais fácil, o que cativa
principalmente os consumidores
mais jovens e de maior poder
aquisitivo."

MARCAS PREFERIDAS
Entre os 37% que esperam

trocar seus celulares nos próxi-
mos seis meses, o valor médio
que pretendem desembolsar é
de quase R$ 450 - - a classe A
topa gastar R$ 684, bem acima
dos R$ 411 da C. A marca mais
desejada é a Motorola, com 43%,
seguida pelas coreanas LG (17%)
e Samsung (16%), que atraem
especialmente os mais jovens.

Outra curiosidade: a hipótese
de a empresa de telefone fixo ser
a mesma do celular seduz ape-
nas 13% dos entrevistados. No
Rio de Janeiro, no entanto, 35%
mostram bastante interesse em
ter uma única operadora. Para
Trindade, isso reflete a atuação
da Telemar e da Oi, que orientam
seus clientes para as vantagens
de, em breve, receberem uma só
conta para as redes fixa e móvel.
"Embora a convergência seja
esperada por um grande número
de pessoas, ainda estamos muito
ligados à idéia dos terminais fixos
e poucos se vêem utilizando so-
mente o telefone móvel para se
comunicar", analisa Trindade.

Em relação às novas tecnolo-
gias, como o VoIP (telefonia por
internet), apenas 8% da base
consultada já ouviu falar no ser-
viço - - a faixa etária entre 35 e
44 anos (13%) é a que mais sabe
sobre o sistema, assim como a
classe A (21%). Dos que dizem
conhecer a tecnologia, 11% res-
ponderam se tratar de telefone
via internet/ligação pela internet,
outros 10% mencionaram voz so-
bre IP e 9% associaram o sistema
a boas tarifas/mais barato.

Para Trindade, a novidade de
apresentar o estudo completo
para conhecimento do público
em geral visa não só fazer um
diagnóstico minucioso das pró-
ximas tendências de consumo
no segmento, mas inserir o Brasil
no contexto mundial. "São dados
importantes que servirão de
fonte de referência para clientes
dessas áreas", afirma.

Nova                                                          aferição
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