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mercado de tecnologia é complexo, cres-
cente e ainda tem no público masculino
seu maior consumidor. Afinal, celulares

com alta tecnologia, netbooks, softwares, gad-
gets sofisticados e videogames sempre trazem à
lembrança, primeiramente, homens. Essa carac-
terística vem mudando, é verdade. A pesquisa

de 2008 sobre uso das
Tecnologias da Informação
e da Comunicação (TIC), do
Comitê Gestor da Internet
no Brasil, aponta pouca
diferença entre sexos no
acesso à rede. Mas ainda
são os homens os mais
interessados nessas novi-
dades, com faixa etária
entre 25 e 34 anos, ainda
segundo o TIC.

No comando de clientes
importantes no setor de
tecnologia, como Nokia e
Grupo Positivo, Ezra Geld é
diretor-geral de mídia da
JWT e concorda com a
impressão de que o consu-
midor masculino ainda tem
prerrogativa nesse merca-
do. Eleita a agência do ano
de 2008 pelo prêmio Co-
lunistas SP, a JWT também
atende a contas como Ford
Brasil, HSBC e Rolex -
todos clientes que, direta
ou indiretamente, afinam-
se também com o entusias-

ta de tecnologia. Assim, o publicitário ressalta
a importância que esse target tem nas campa-
nhas. "É difícil dizer quem não tem interesse
nesses homens. Em geral, eles são jovens, sol-
teiros, que estão ganhando seus salários e ainda
não têm grandes responsabilidades e despesas;
portanto, o poder de consumo é comparativa-
mente mais alto", afirma Celd.

O ponto chave para essa comunicação é a
internet, já que o público está na frente do
computador na maior parte do dia. Segundo
Geld, esses consumidores estão acostumados a
ter informação na ponta dos dedos em três
segundos. "É extremamente ágil e isso é, obvia-
mente, muita vantagem. O outro ponto positi-
vo é que o meio facilita o cruzamento de inte-
resses variados desse target". Segundo o dire-
tor, a maior diferença está na'forma de consu-
mo, já que revistas ou televisão, por exemplo,
são utilizadas com objetivos específicos,
enquanto a internet pode ser destino de diver-
sos interesses. "É importante o mercado enten-
der essa diferença, porque ela pode ser tratada
como veículo quando está sendo usada como
serviço e vice-versa, e isso pode gerar uma
estratégia equivocada", alerta.

Por outro lado, Geld questiona a absorção de
publicidade de forma geral por parte do público
ligado as plataformas tecnológicas; "Eles prefe-
rem o consumo por meio de tecnologia ou estão
dispostos a isso porque estão acostumados?" E
complementa: "Se você perguntar para um rapaz
de 25 anos, ele vai falar que usa internet e celu-
lar, mas a não ser que seja um absoluto fanático



por tecnologia? ele não vai preferir tudo isso a
um programa específico e relevante para ele na
televisão." Apesar dos homens com esse perfil
estarem adaptados ao mundo digital, as mídias
tradicionais não perdem espaço. Para Geld, no
entanto, costume não é sinônimo de crescimen-
to da participação desses veículos no bolo publi-
citário: "Televisão vai cair não porque as pesso-
as não gostam ou não tem mais importância,
mas por existirem outras opções".

Outra opção que bem se adequa ã segmen-
tação é o mobile marketing. "Temos um come-
ço de mercado muito interessante. Mas, ape-
sar de esse público estar conectado no celular
o dia inteiro, ainda não há urna massa crítica
de possibilidades que se possa usar", revela o
diretor. Também tem demanda crescente a
mídia out of home, mais especificamente a
indoor. "É uma forma muito boa de atingi-los,
porque essa faixa etária raramente está em
casa". Há uma corrida pelo público que vê sua
marca em ambientes de consumo direto. "Esse
tipo de ação está se transformando cada vez
mais em arenas competitivas, nas quais o
consumidor espera ver sua marca preferida, e
clientes e agências vão brigar por um espaço
na cabeça dele", reforça.

Essa interação com o ambiente cria formas
diferenciadas de relacionamento com publicida-
de e informação. "Podemos dizer que esse perfil,
por enquanto, consome os veículos mais tradi-
cionais nos horários em que esta em casa", ava-
lia. Mas, segundo o diretor, existe uma real
possibilidade de mudança. A forma de produzir
conteúdo para jornal, por exemplo, já está em
transformação: "A produção para o Metro [diário
gratuito distribuído em São Paulo] é muito dife-
rente, porque ele está sendo lido fora de casa".

Para o homem que consome tecnologia, a
metamorfose ficará mais evidente quando a
televisão estiver definitivamente no celular.
Mas além de uma mudança nos espectadores, o
meio também terá que mudar. O diretor da JWT
afirma que as emissoras terão duas escolhas:
adaptar todo seu conteúdo a uma realidade em
que não há mais receptores presos ao sofá ou
produzir dois tipos de programação.

Afinal, esse é um target que se mistura cada
vez mais à população em geral, com acesso
cada vez maior a gadgets, celulares e tocadores

de MP3- E para os homens entre 25 e 35 anos,
há mercados que despontam ao lado de tecno-
logia, como automóveis, vestuário e bebidas.
Cabe às empresas, diante dessa gama, afinar
cada vez mais o discurso diante do consumi-
dor. "Acho que os clientes estão mais sensíveis
à idéia de que, à medida que as mídias se frag-
mentam, as pessoas escolhem cada vez mais o
que querem e, por isso, é necessário estar nos
ambientes mais relevantes de acordo com seu
público", sintetiza Geld. Q
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