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Os paulistanos são bem diferentes dos portenhos no que diz respeito ao aos hábitos de 
entretenimento. Essa é a conclusão de um estudo realizado pelo Centro de Pesquisas para a 
Indústria de Mídia e Entretenimento na América Latina (Cimel). O centro tem como objetivo 
detectar, promover e gerar conhecimento sobre a cultura, os hábitos e, principalmente, o 
comportamento do consumidor. Assim, pretende fornecer subsídios para novas oportunidades 
de negócios às empresas participantes do projeto. Elaborado pela IAE Business School, da 
Argentina, o estudo tem o apoio da Nokia, The Walt Disney Company e Movistar.  
 
O foco da pesquisa foram as classes média-baixa e baixa superior nas cidades de São Paulo e 
Buenos Aires. Na capital paulista, esse público representa cerca de 55% da população. Em 
Buenos Aires, são 44%. 
  
Para os portenhos, o conceito de entretenimento está muito ligado às sensações, em que toda 
atividade é realizada em um contexto agradável ou relaxado e associado, principalmente, ao 
final de semana. Já para os paulistanos, apesar de existir uma associação com sensações, há 
também uma necessidade de uni-las a atividades concretas. Em São Paulo, o entretenimento 
está associado ao bem-estar e à qualidade de vida e não implica somente em diversão, mas 
também em aprendizagem e tem um grande enfoque ecológico. O paulistano está mais 
preocupado com a preservação da natureza.  
 
O diretor do Cimel e professor da área de Políticas Empresariais da IAE, Roberto Vassolo, conta 
que uma diferença notada durante a pesquisa foi em relação ao ato de ir ao cinema. 
"Enquanto os paulistanos buscam cada vez mais tecnologia e novidades no que diz respeito a 
ir ao cinema, com salas mais modernas, qualidade de som e imagem, os argentinos têm uma 
sensação mais nostálgica. Eles se lembram do tempo em que se pagava uma entrada para ver 
três filmes", diz.  
 
Tecnológicos  
 
No que diz respeito à tecnologia, tanto em São Paulo como em Buenos Aires, segundo o 
estudo, ela serve como um elo para unir pais e filhos. "É pelo uso do computador, por 
exemplo, que pais e filhos passam mais tempo juntos. E muitas vezes o filho ensina diferentes 
atividades ao pai", completa Vassolo.  
 
Para os homens argentinos, a tecnologia não é uma fonte de entretenimento, mas um meio. 
Eles vêem o celular como algo extremamente indispensável no cotidiano e almejam ter um 
notebook avançado, sem teclado e sem mouse, comandado por voz. Já para os paulistanos, a 
grande aspiração é a internet ilimitada e sem barreiras sociais, videoconferência e MP4 no 
celular e acesso fácil a músicas, filmes, jogos. "Notamos nos paulistanos uma preocupação 
social, com o pagamento dos direitos autorais, por exemplo", diz Vassolo.  
 
No caso das mulheres, na Argentina, elas usam a tecnologia de forma racional, para o 
trabalho, por obrigação. A tecnologias as amedronta por falta de conhecimento. Elas herdam 
modelos antigos dos maridos e filhos. Já as mulheres paulistanas incluem a tecnologia em seu 
entretenimento, mas reconhecem a dificuldade de utilização. Para elas, a tecnologia facilita a 
informação e os contatos com pessoas em todo o mundo, embora as consumidoras se 
preocupem com a perda do contato entre as pessoas, como ouvir a voz, ver o rosto. Além 
disso, sentem dificuldade de controlar o que os filhos acessam. As plataformas utilizadas para 
o acesso à tecnologia são as mais variadas, entre elas TV aberta, TV por assinatura, DVD, 
celular, cinema, MP3, MP4.  
 
"A criação do Cimel e, conseqüentemente, dos estudos produzidos pelo centro, geram muitos 
desafios. O principal para nós será aprofundar no perfil do consumidor de classes média e 
baixa. Seguramente, conhecer mais as aspirações deste tipo de pessoa nos levará a entender 
um segmento de usuários com um alto potencial e, provavelmente, resulte na forma como 
devemos pensar as estratégias e ações mais focadas neles", comenta a diretora de marketing 



para o Cone Sul da Nokia, Mariela Arce. Compreender melhor a relação das pessoas com as 
mídias e o entretenimento são coisas fundamentais para o nosso negócio", completa.  
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