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A popularização do uso do computador e da internet na última década provocou mudanças 
definitivas no consumo de eletroeletrônicos. Foi diante do monitor que o consumidor se 
acostumou ao lazer individual - ainda que, paradoxalmente, mantivesse um maior número de 
"amigos" conectados. "O som ambiente, por exemplo, passou a ser o som individual, oferecido 
por aparelhos portáteis como celulares, MP3 ou MP4", diz Walter Duran, da Philips. Segundo 
ele, outra característica marcante foi a cultura de reposição de produtos. "Ninguém mais 
conserta aparelhos, troca por um novo", diz. Não por acaso, a Philips tinha 2,5 mil assistências 
técnicas próprias no país nos anos 80. "Hoje, não tem nenhuma", afirma.  
 
"Com a internet, o consumidor aumentou sua capacidade de abstração, de absorver o que é 
novo com maior facilidade e rapidez", diz Renato Trindade, diretor da Bridge Research. 
Pesquisa realizada pela empresa no final de 2009, com 670 jovens de São Paulo, Rio e Porto 
Alegre, identificou que a "geração Y" (com menos de 30 anos) não é apegada a marcas. "Mas 
essa regra não vale para eletroeletrônicos e, em celulares, eles privilegiam Motorola e Nokia", 
diz ele.  
 
Não por acaso, o celular se transformou na "central multimídia" da nova geração: com acesso 
à web, download de músicas e vídeos, transmissão de mensagens instantâneas e voz. A 
velocidade de lançamentos nessa categoria também é intensa. Só na Nokia, foram 18 novos 
modelos em 2009. Mas, segundo o gerente da marca, Iure Gomes, o foco da fabricante está 
em serviços. "Oferecemos aparelhos com receptor de TV digital e bateria para até cinco horas 
de transmissão", diz ele. Outro apelo está na linha "Come with music", que permite um ano de 
download ilimitado de músicas.  
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