
T
rabalhar no computador,

ouvindo rádio e falando ao

celular. Sem contar as inúmeras

revistas que estão sempre à mão

e as notícias que chegam por meio do

jornal impresso, da internet e da TV. Esta

é uma realidade comum ao cotidiano de

brasileiros que, não à toa, são chamados

de consumidores multiplataforma. Um

cenário que vem sendo transformado

em tempo real e tem a sociedade

como testemunha e ao mesmo tempo

protagonista na fusão que se estabelece

entre os meios de comunicação.

Para que o mercado compreenda e

posicione-se diante de tantas conexões,

o IBOPE Mídia desenvolveu estudo

inédito sobre o tema. Denominada

Conectmídia: Hábitos de Consumo

de Mídia na Era da Convergência, a

análise foi divulgada, em São Paulo, no

MaxiMídia, um dos principais eventos de

comunicação do país.

Três séculos se passaram desde

o surgimento dos primeiros jornais e

revistas, e os meios de comunicação

vêm se acumulando em vez de

serem substituídos. O século 21 é

pautado não só por várias plataformas

e novas formas de comunicação,

como também por muita informação

e atitude participativa. "Agora, o

consumidor tem oportunidade não só

de absorver, mas também de elaborar

e disseminar informação", afirma a

gerente de marketing do IBOPE Mídia,

Juliana Sawaia. A tecnologia está se

tornando cada vez mais importante

para as pessoas. Para a psicóloga Thaís

Barros, de 49 anos, não é diferente.

"A tecnologia nos proporciona

conexão com pessoas, informações

e conhecimento de maneira mais

intensa", explica. Para as empresas,

trata-se de uma oportunidade, e na

Philips isso é trabalhado diariamente.



Segundo o gerente de serviços e

marketing da divisão de consumo e

estilo de vida da empresa, Gabriel

Aleixo, a companhia desenvolve uma

estratégia de comunicação integrada

ao consumidor. "Não temos nenhuma

iniciativa de comunicação que seja

pensada isoladamente. Usamos as

mídias de maneira integrada, conectada.

Queremos conversar com as pessoas

pela TV, pelo site, YouTube, OrKut,

Twitter, pelos blogs e fóruns específicos

sobre áudio e vídeo, entre outros",

afirma. "Estamos nas redes sociais e

canais de contato que têm relevância

para o público brasileiro", explica.

QUANTIDADE X QUALIDADE

Em plena era do conhecimento,

a tecnologia e a convergência

aparecem como respostas p a r a a nova

sociedade, seguidas de um grande

desafio: transformar quantidade em

qualidade. "O grande desafio desse

cenário é o de transformar o excesso

de informação em aprendizado",

diz Juliana. Posição com a qual Thaís

concorda: "É preciso desenvolver o

'faro', treinando e aprendendo quem

são e onde estão as fontes relevantes

na internet". O designer gráfico Lucas

Garófalo, 27 anos, compartilha a

mesma opinião. "Sempre filtro os sites

que consulto", afirma. De acordo com

a pesquisa especial Conectividade,

realizada na cidade de São Paulo de

24 a 28 de agosto, 53% da população

sente-se pressionada com a quantidade

de informação disponível. Além disso,

independentemente da pressão,

dois terços da população afirma que

consegue absorver toda a informação e

a tecnologia disponíveis, principalmente

os jovens até 24 anos. "Possivelmente,

essas pessoas estejam transformando

quantidade em qualidade, e

consequentemente sentindo-se menos

pressionadas por conseguirem absorver

somente aquilo que lhes interessa ",

explica a diretora comercial do IBOPE

Mídia, Dora Câmara. Dois tipos de

pressão são percebidos por Thaís: a

externa e a interna. Mesmo assim, a

psicóloga acredita que a pressão sempre

tenha existido. "Quando entro numa

livraria, fico com a sensação de que

precisaria de muitas vidas para ler tudo

aquilo. A diferença é que a tecnologia

coloca as informações ao nosso alcance

com muita facilidade", diz.

Para o diretor-acadêmico da Cidade

do Conhecimento, órgão ligado ao

Instituto de Estudos Avançados da

Universidade de São Paulo (USP), Gilson

Schwartz, a tecnologia é um meio que

permite alcançar níveis de conhecimento

que antes não eram possíveis. Segundo

o pesquisador, de dez anos para cá,

ficou claro que a capacidade de fazer

cálculos com grandes volumes de dados

é também passível de ser utilizada para,

Comportamento midiático

Usamos as mídias de
maneira integrada;
estamos nos canais de

contato de relevância
para o público

Gabriel Aleixo

por exemplo, transmitir vídeos para

milhares de pessoas. "As aplicações

tecnológicas de caráter social e cultural

vêm ganhando destaque. A própria

evolução da tecnologia implica sua

incorporação pela sociedade", afirma.

SUPERMODERNIDADE

Para compor a fotografia da

supermodernidade, o estudo considerou

os dois eixos que caracterizam o

universo contemporâneo: informação

e tecnologia que, ao interagirem

com hábitos e comportamentos, se

subdividem em quatro pilares: muita

informação; pouca informação; alto

nível de tecnologia; e baixa tecnologia.

Segundo Juliana, a distância que separa

um segmento dos outros é reflexo da

predisposição em participar ou não do

movimento contemporâneo.



MEIOS

Quando o assunto é a exposição

aos meios, o estudo indica que o

processo é evolutivo. Lucas, por

exemplo, habitualmente lê notícias na

internet e assiste a seriados e filmes

no mesmo ambiente. Quando precisa

de informações mais específicas ou

técnicas recorre às revistas. "Uso muito

o computador para trabalhar e o celular

para acessar programação de eventos e

cinema", afirma.

Essa exposição múltipla garante

maior absorção de campanhas que

explorem o conceito da comunicação

360 graus, revelando um consumidor

mais exigente, bem informado e

concorrido. "Quando o consumidor

decide dedicar seu tempo a nossa

empresa, isso é muito valioso, pois,

naquele momento, ele está fazendo uma

escolha. Nesse sentido, temos objetivos

específicos para cada ferramenta de

comunicação", explica Aleixo. Segundo

o executivo da Philips, ao mesmo tempo

em que no serviço de atendimento

ao consumidor a meta é a rapidez, no

YouTube são oferecidas quantidade e

profundidade de conteúdo. De acordo

com o levantamento, 81 % das pessoas

importam-se mais com a qualidade

da informação do que com onde a

encontram, principalmente para pessoas

com idade entre 25 e 44 anos.

CONTEÚDO

E qual é o papel do conteúdo nesse

cenário? "Certamente, o conteúdo se

firma como o grande protagonista do

consumo de meios, independentemente

da plataforma onde está exposto",

explica Juliana.

O estudo também observou o

comportamento midiático a partir da

convergência. Preferencialmente, o

consumo de mídia tende a ocorrer de

maneira exclusiva. Cerca de 80% das

pessoas se dedicam, na maioria das

ocasiões, a um meio por vez. Por outro

lado, ao analisar situações específicas,

percebe-se que o hábito de consumo

simultâneo existe. A utilização da W

com o jornal, por exemplo, ocorre em

26% dos casos. "Apesar de haver uma

predisposição de se dedicar a um único

meio por vez, a convergência está

acontecendo e já é tendência. É só uma

questão de tempo", observa.

CONEXÃO

Mais de 20 milhões de pessoas

usam mensalmente algum tipo de rede

social e novos usuários são integrados

diariamente. A curiosidade é fator-chave

para o sucesso dessas mídias. Quarenta

e cinco por cento dos paulistanos

afirmam que as redes sociais fazem

parte da sua rotina. Entre os jovens de

22 a 24 anos, esse número sobe para

Wishes

72%. "Trata-se de um comportamento

contemporâneo, fruto também da

necessidade de pertencimento",

analisa Dora. O principal representante

dessa categoria é o microblog Twitter,

que teve um incremento superior a

280% ao"comparar-se usuários ativos

de junho de 2008 com os de junho

de 2009. Thaís faz parte dos milhares

de adeptos da ferramenta. "Quando

você segue alguém, é possível acessar

informações interessantes que se eu

fosse procurar sozinha não conseguiria

chegar até elas", comenta.

Quanto às atividades relacionadas

às redes sociais, uma parcela grande

(76%), a dos 12 aos 19 anos, acessa

comunidades, redes sociais; e 60% as

criam e mantêm. Quanto mais jovem,

maior a preferência por relacionamentos

virtuais em relação aos interpessoais.

Dois terços usam regularmente as

mensagens instantâneas e 16% do

total da população paulistana prefere



falar com amigos, família e colegas

de trabalho por computador a falar

pessoalmente. Para Juliana, seja qual

for a forma de conexão, o potencial de

expressão das opiniões e atitudes em

diversos segmentos é um fenômeno do

século 21. Na Philips, essa expressão é

utilizada, inclusive, como ferramenta

de feedback interno, levando,

eventualmente, à correção de processos.

"As redes sociais trouxeram uma

nova velocidade para a empresa. Aos

poucos, estamos passando a trabalhar

em tempo real em relação aos temas

que nelas estão em pauta", afirma

Aleixo. O Guia de Conectividade,

por exemplo, é uma ferramenta que

está alocada no site da empresa para

solucionar dúvidas dos consumidores.

"A ferramenta foi desenvolvida porque

percebemos em fóruns específicos que

metade das pessoas não sabia ligar

equipamentos", informa.

CONSUMO

O padrão de consumo atual

também ganha novos contornos.

O chamado consumo líquido, que

expressa desejos altamente voláteis,

também é fruto de um novo ritmo.

Nesse contexto, o celular fixa-se como

uma multiplataforma de comunicação.

Para um terço dos paulistanos, as

mensagens de propaganda são bem-

vindas no aparelho. O levantamento

mostra também que o televisor é

indispensável para 77% da população,

enquanto 70% dizem que é o celular

e 58%, computador com acesso à

internet. "O celular fica à frente do

terceiro colocado porque está assumindo

novas funções" esclarece Juliana. "A

gente vê o crescimento exponencial de

dispositivos, como o celular, mesmo em

países de baixa e péssima distribuição

de renda como o Brasil", diz Schwartz.

Segundo o pesquisador, o Brasil combina

baixa renda com muita tecnologia da

informação e comunicação e bastante

democracia. "Esses três elementos vêm

nos aproximando de instituições como

a Comissão Européia, que enxergam o

país como um destaque no campo de

provas para a teoria do desenvolvimento

tecnológico num mercado de baixa

renda", afirma.

De acordo com Schwartz, esse

contexto traz dois grandes desafios para

o Brasil. O primeiro deles seria encontrar

uma versão brasileira do fenômeno

californiano das startups, ou empresas

iniciantes, em que micro e pequenos

negócios, por meio da tecnologia,

conseguiriam de fato superar barreiras

As pessoas estão
transformando
quantidade em

qualidade para absorver
somente a informação
que lhes interessa

Dora Câmara

que conhecimento seja produzido.

Existe um potencial para superar, entre

outros problemas, a baixa escolaridade

do brasileiro" explica.

O estudo também capturou quais

os desejos dos públicos, a partir dos

perfis de informação e tecnologia.

Os produtos de uso individual, por

exemplo, figuram no topo do ranking

dos indivíduos de alta informação,

alta tecnologia.

TEMPO

O tempo é o grande protagonista

da instantaneidade. Praticamente

metade da população (46%) acredita

que ele estará escasso em 2020. A

mesma pesquisa indica que 90% dos

paulistanos sentem os dias passarem

muito mais rápido do que antigamente.

A individualidade também é

determinada como resposta à extinção

do tempo. São 86% das pessoas

que gostariam de ter mais tempo

para elas mesmas. Nesse contexto,

o fenômeno das 24 horas é o que

determina a prioridade dos indivíduos.

Relacionamento, estudo, trabalho,

produtos e serviços disputam, lado

a lado, os mesmos minutos do dia e

estabelecem as novas fronteiras da

evolução. Quem você acha que sairá na

frente? O tempo vai dizer...

Acesse o estudo completo em
www.ibope.com/conectmidia
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