
A hora certa de comprar
UMA NOVA PESQUISA DIMENSIONOU O .AFÃ CONSUMISTA EM

RELAÇÃO À TECNOLOGIA NO BRASIL. CONCLUIU QUE OS

BRASILEIROS TROCAM DE CELULAR UMA VEZ POR ANO,

DE COMPUTADOR A CADA DOIS ANOS E DE MÁQUINA

FOTOGRÁFICA DEPOIS DE APENAS TRÊS .ANOS DE USO.

Ao decidirem investir num
novo aparelho, restam-lhes
duas dúvidas fundamentais.
A primeira é o que escolher,
em meio a tamanha oferta
de tipos e marcas — só de
celulares, em 2006
chegaram ao Brasil 92 novos
modelos produzidos pelos
três maiores fabricantes.
A outra questão que
costuma atormentar as
pessoas — e os brasileiros
pesquisados se referem a ela
— é se compensa comprar
um aparelho já ou esperar
um pouco para que apareça
no mercado um com mais
recursos tecnológicos e
preço menor. Especialistas
ouvidos por VEJA
analisaram uma lista com
seis dos itens mais desejados
no Brasil. Com base em
dados objetivos, avaliaram
em que casos é recomendado
conter por ora o impulso
consumista — e indicaram

os produtos que. segundo
eles, reúnem o melhor custo-
benefício. Eis o resultado.

(celular com
funções de computador de mão)
Preço*: de 1000 a
2 500 reais
Quanto deve custar daqui a
seis meses: 20% menos
Vale a pena esperar por
novos modelos? Sim. No fim
do ano chegará ao Brasil uma
leva de aparelhos de terceira
geração, aqueles que dão
acesso à internet de banda
larga (caso de alguns poucos
modelos da Vivo já à venda
hoje). Só poderão ser usados
com esse fim a partir de
meados de 2008, mas já
compensa comprar um deles
— e esperar
Modelo indicado petos
especialistas: MotoQ CDMA
(Motorola) - tem bom preço
(l 000 reais) e é um dos raros
à venda que pertencem à

terceira geração de
smartphones
Comentário: a maioria dos
modelos íop de linha, ainda
que veloz e com boa
capacidade de memória, é
cara e incompatível com a
tecnologia de terceira geração
- melhor não comprar agora

Preço: de 600 a l 700 reais
(de 4 a 8 megapixels)
Quanto deve custar daqui a
seis meses: 10% menos (as
de 4 a 6 megapixels) e 20%
menos (de 7 a 8 megapixels)
Vale a pena esperar por
novos modelos? Não.
Câmeras com recursos que
podem de fato fazer diferença
- como baterias mais duráveis
e visores maiores - estão sem
previsão de chegar ao mercado
Modelo indicado pelos
especialistas: C613, com
6,2 megapixels (Kodak) - por
um preço justo (600 reais),
tem-se dois recursos valiosos:
estabilizador de imagem, que
reduz o risco de uma foto
tremida, e bom visor
Comentário: atenção na hora
de comprar: as câmeras com

definição de 5 megapixels
estão custando quase 10%
menos que as de 4

Preço: de 50 reais (para cerca
de setenta músicas) a 1800
reais (para 20 000 músicas)
Quanto deve custar daqui
a seis meses: até 30%
menos - o preço do iPod
permanecerá igual
Vale a pena esperar por
novos modelos? Sim, pelos
iPods nano de 16 a 32
gigabytes - memória até
quatro vezes maior do que
a dos atuais modelos.
Devem chegar ao Brasil
nos próximos meses
Modelo indicado petos
especialistas: NWD-B105F
(Linha Walkman, Sony) -
custa um terço do preço de
um iPod nano com a mesma
memória, de 2 gigabytes
Comentário: a qualidade
varia muito na prateleira de
tocadores mais baratos.
Exija o básico: visor que
permita a leitura, material que
(ao menos) não pareça frágil e
memória mínima de l gigabyte



(mais automatizada do que os
modelos convencionais)

Preço: de 2 800 a 6 000 reais
Quanto deve custar daqui a
seis meses: o preço
permanecerá igual
Vale a pena esperar por
novos modelos? Depende.
O único novo modelo a vista,
da Samsung, inclui lavagem a
seco - o que é um avanço -,
mas deve custar 7 000 reais
Modelo indicado petos
especialistas: WDH 125 NC
(Samsung), de 4 500 reais. Por
um preço intermediário, oferece
dois diferenciais: controla
automaticamente
a temperatura da
água de acordo
com o tipo de
tecido e vem
com secadora

Comentário:
pense antes de

investir. A mais barata
delas custa 50% mais do
que os melhores modelos
convencionais - e a maioria
das pessoas não faz uso de
suas funções automáticas
no dia-a-dia, como revelam
as pesquisas

Preço: de 3 600 a 4 500 reais
(modelos SD, com 480 linhas,
ou HD, com 720 linhas, ambos
de 42 polegadas)
Quanto deve custar daqui a
seis meses: o mesmo preço.
Em 2006, elas ficaram
45% mais baratas, mas

hoje os fabricantes
afirmam ter

dificuldade
em baixar os
custos de
produção

Vale a pena esperar por
novos modelos? Não. Os
aprimoramentos tecnológicos à
vista não resultarão em melhorias
na imagem ou no som, apenas
em mais recursos, como a
entrada USB, que permitirá
conexão da W com tocadores
de MP3 e câmeras fotográficas.
Também estão previstos
aparelhos com decodificador
interno, capazes de captar
imagens digitais, mas não vale
pagar mais caro por eles - basta
comprar o decodificador externo
e conectá-lo à W
Modelo indicado pelos
especialistas: 42 PC1RV (LG)
- das cinco melhores marcas à
venda no Brasil, é a que oferece
o modelo básico (com 480
linhas) mais barato, 4 000 reais
Comentário: sem perspectiva
de queda de preço nem de
significativos avanços
tecnológicos, quem planeja
comprar uma W desse tipo não
tem razão para esperar

~ MM. ~

Preço: 5 500 reais (modelo
HD, 42 polegadas)
Quanto deve custar daqui a
seis meses: 10% menos
Vale a pena esperar por
novos modelos? Depende.
A tecnologia Oled LCD,
prevista para chegar ao Brasil
em meados de 2008, oferece
imagens com maior contraste,
mas só os mais detalhistas
vão notar a diferença: a
maioria das pessoas nem
se dará conta
Modelo indicado petos
especialistas: 42 LC 3RA
(LG), de 5 000 reais - oferece
um bom pacote de recursos
que favorece a imagem, como
alto brilho
Comentam: os modelos HD
são os de melhor custo-
benefício: projetam imagens
de alta definição por preços
35% mais baixos do que os
dos aparelhos top de linha,
os full-HD (com l 080 linhas)



Dois, três, quatro... em um
Eis três exemplos de aparelhos vendidos no Brasil que pertencem a um

segmento tecnológico no qual um único aparelho pode oferecer múltiplas
funções. O que dizem os especialistas:

Funções adicionais: tocador de MP3 e câmera fotográfica
Comentário dos especialistas: do ponto de vista

econômico, compensa comprar o aparelho
"três-em-um", uma vez que, separadamente, eles

encareceriam a conta em 15%. Mas será
certamente insuficiente para quem busca
uma câmera mais potente (as dos celulares

vão até 5 megapixels) ou um tocador de MP3
com maior capacidade de memória (o limite de

um tocador no celular é de 2 gigabytes)

Funções adicionais:
tocadores de DVD, CD,

MP3 e MP4, além de
transferir conteúdos

digitais do computador
para a televisão

Comentário dos
especialistas: os

l modelos mais avançados,
como o Xbox 360,

cumprem bem todas as
funções a que se

propõem, por um preço
cerca de 40% menor

Funções
adicionais: W

Comentário dos
especialistas:
economiza-se

em espaço, mas
gastam-se cerca
de 3 000 reais a
mais pela união

dos dois
aparelhos

Pagou por 29, mas
O que os aparelhos de TV de 29 polegadas vendidos no
Brasil - todos os de tubo, não importa a marca - têm em
comum? Eles vêm com tela de 27 polegadas, 2 a menos
do que sugere a propaganda. Explica Rogério Molina,
ex-gerente de produtos da Samsung: "A medida mais
divulgada no Brasil inclui a moldura do aparelho, e não só
a tela". A mesma lógica vale para os outros tamanhos de
TV, cuja tela costuma ter l ou 2 polegadas a menos do
que o anunciado. Molina diz que o manual esclarece a
diferença entre as duas coisas. Como na hora da compra
ninguém consulta manuais, em geral se leva um aparelho
de 27 polegadas de tela achando tratar-se de um de 29.

Fontes consultadas por
VEJA: Alexandre Barbosa
(consultor na área de
tecnologia), Alexandra Reis
(da consultoria (DC Brasil).
Ângelo Di Fraía Neto
(da Samsung), Bernardo
Tinoco (da consultoria GfK
Brasil), Davi Toledo
(da consultoria Telecosj,
Duda Escobar
(dá PhototmageBrazil),
Ethevaldo Siqueira e
Fernanda Summa (da LG),
jocelyn Auricchio
(especialista em games),
Marcelo Zuffo (professor da
Universidade de São
Paulo), Maurício Guarnieri
Cda Panasonic), Paulo
Breviglieri (da Qualcomm),
Ricardo Carnaval (da
Retes), Rodrigo Azevedo
(da Brastemp), Rodrigo
tozzi (da Palm)
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