
Tecnologia tem que ser avançada e barata 
 
Mobilidade, inovação e acesso rápido e seguro são algumas das exigências das novas gerações 
 
Um celular à prova d' água que é recarregado com energia solar ou um aparelho que dá 
acesso gratuito a redes sociais e que permite baixar, também de graça, músicas da internet. 
Essas são as apostas das empresas de telefonia celular para conquistar os jovens das gerações 
X e Y. Mas não basta. "A nossa forma de comunicação mudou muito nos últimos anos por 
causa desse consumidor", afirma o gerente de marketing da Nokia no Brasil, Marcelo Câmara. 
A empresa montou uma espécie de atendimento online ao cliente no qual, por meio de blogs e 
redes sociais, conversa, tira dúvidas e anota as principais demandas e reclamações tudo em 
tempo real. 
 
"Nosso último lançamento é um celular que dá acesso a uma loja virtual com 5 milhões de 
músicas, além de uma plataforma que disponibiliza navegação via GPS. Tudo de graça", 
explica. E tem mais: nesse sistema existe ainda um serviço chamado social location 
(localizador social) que funciona como um rastreador para que o jovem saiba onde está o 
amigo mas, claro, apenas se esse tal amigo quiser ser realmente localizado. 
 
E não há dúvidas de que esse público dá - muito - lucro. Pesquisa da Kantar Worldpanel 
mostra que 88% dos jovens brasileiros com idade entre 14 e 18 anos possuem telefone 
celular. E mais: 57% deles trocam de aparelho a cada 14 meses. "Esse jovem não fala pelo 
celular, ele tecla", afirma o professor Moysés Simantob, do Fórum de Inovação da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Ele também usa o celular para acessar e-mails, msn, Twitter ou 
qualquer outra forma de comunicação disponível na internet. A pesquisa também mostra que 
eles são os principais usuários das ferramentas disponibilizadas por fabricantes e operadoras 
de telefonia móvel. Cerca de 80% usam SMS e 25% baixam arquivos e jogos pelo celular. 
 
De olho nisso, a Motorola, por exemplo, lançou uma linha de aparelhos com acesso gratuito à 
internet, incluindo várias redes sociais e serviços do Google, como o Google Maps. "Toda essa 
nova linha de celular é baseada no Android, que traz os aplicativos do Google", explica Rodrigo 
Vidigal, gerente de marketing da Motorola. É a mesma adotada por outra fabricante, a HTC. 
"Fizemos essa escolha porque esses aplicativos são os mais consumidos pelos jovens dessa 
geração, que está no centro da nossa estratégia para este ano." 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 7. 


