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H á no ar muito mais que os
smartphones de carreira.
No Nokia World, realizado
na capital britânica semana

passada, a gigante finlandesa dos
celulares finalmente disse a que veio
sua parceria com a Microsoft lan-
çando os marombados aparelhos
Lumia com Windows Phone. Mas
também fez questão de anunciar os
quatro dispositivos Asha, um meio
caminho entre os celulares tradi-
cionais e os inteligentes. Por quê? A
resposta estava em parte na apre-
sentação de Blanca Juti, vice-pre-
sidente de marketing de celulares da
Nokia. Ao anunciar cada um dos
Ashas, Blanca o fez descrevendo um
perfil de usuário em um mercado
emergente que combinava com a
proposta do celular — um na Índia,
outro num país africano, outro na
China. Em comum, cada um desses
usuários tinha a juventude e o de-
sejo de ter um aparelho ao mesmo
tempo inteligente e barato, com con-
teúdo rapidamente acessível.

— Quando comecei a trabalhar
com tecnologia, uma família em
cada dez no México, minha terra
natal, tinha um celular — lembrou
ela. — Hoje, todo mundo precisa de
um. E ele tem que ser simples,
barato e atender às necessidades
específicas do mercado-alvo, di-
minuindo a fronteira entre smart-
phones e dispositivos tradicionais.
Por exemplo, na Índia, um aparelho
dual-SIM como o Nokia Asha 200 é
fundamental, porque há diferentes
roamings numa mesma região me-
tropolitana, e vale a pena ter um
chip para usar no trabalho e outro
para usar em casa.

Desprezo pela
hierarquia
● Ao lado da simplicidade e obje-
tividade, porém, esses usuários que-
rem muito mais da tecnologia e da
vida. Segundo Dion Chang, diretor
da consultoria sul-africana Flux
Trends, os novos usuários de tec-
nologia são muito mais que uma
simples geração Y hiperconectada.
Por um lado, eles não pensam mais
em si mesmos como tendo apenas
uma profissão, e por outro são mui-
to mais flexíveis e criativos quando
se trata de refletir sobre o trabalho,
a vida social e os objetivos de sua
existência. E esses novos usuários
são tão cruciais para o fim da eco-
nomia como a conhecemos quanto o
é a tecnologia propriamente dita.

— Não se trata mais de um abismo
entre a geração dos que nasceram
no pós-guerra (os baby boomers) e a
geração Y, da qual eles são pais e
também chefes: é uma questão de

postura — diz Chang. — Hoje esses
novos usuários se dividem entre os
slashers (de slash, barra em inglês),
que pensam em exercer mais de uma
atividade ao mesmo tempo, como
ser programador/designer ou mú-
sico/produtor; e os slackoisiers —
mais ou menos o contrário de bur-
gueses —, que têm em alta conta
suas próprias habilidades, despre-
zam a hierarquia, não gostam de
trabalhar longas horas e preferem
fazê-lo em ambientes alternativos
ou em casa, dedicando-se a várias
tarefas simultaneamente.

Ao contrário dos pais, que mu-
daram de emprego duas ou três
vezes na vida, essa turma deve mu-
dar de trabalho mais de 20 vezes e
não pensa muito a longo prazo,
afirma o consultor. Isso teria a ver
com o legado deixado pela geração
X, uma herança nada animadora.

— Os pais legaram aos jovens de
hoje um planeta danificado, eco-
nomias caóticas, doenças como a
Aids e a desestruturação familiar.
Não admira que esses jovens quei-
ram viver para o presente. E tudo o
que está acontecendo na tecno-
logia hoje é fruto dessa visão: a
mobilidade, a internet dos apli-
cativos, as redes sociais, e assim
por diante — pondera Chang. —
Aliás, se você pensar bem, a pers-
pectiva de trajetória da geração X
não faz mesmo muito sentido. Es-
tudar 20 anos, trabalhar mais 35 e,
se se tiver sorte, viver mais uns 15
anos após a aposentadoria não é
um quadro atraente.

Segundo Mary McDowell, vice-
presidente executiva da Nokia pa-
ra celulares, os novos usuários têm
múltiplas identidades, e a crescen-
te mobilidade e multiplicação de
apps refletem justamente esse es-
tado de coisas. Dion Chang va-
ticina que esses comportamentos
são o que verdadeiramente cau-
sam as mudanças que vemos no
marketing, nas mídias, nos negó-
cios em geral. De agora a 2015,
afirma, nada será como antes.

Para Blanca Juti, que além de
bamba em tecnologia é antropóloga,
suas viagens ao redor do mundo
para conhecer a realidade dos fu-
turos usuários de celulares vêm con-
firmando as teses de Chang.

— As redes sociais permitem aos
slashers ter identidades separadas,
conforme suas atividades de in-
teresse — diz. — E o celular tem um
papel importante na privacidade.
Hoje se pode dizer que existe uma
“economia da família”, em que es-
tamos mais presos às convenções
sociais, e uma “economia dos ami-
gos”, vivida através da tecnologia,
especialmente a móvel. Na Índia,
as noras costumam viver na casa
do sogro, e usam o celular para
conseguir ter conversas privadas,
por exemplo.

(*) O repórter viajou a convite da Nokia

● Entre os aplicativos mais popu-
lares da atual geração conectada,
destacam-se games móveis como o
Angry Birds e apps sociais como o
Foursquare. Ambos estavam repre-
sentados no Nokia World num painel
intitulado “Planet of the Apps” (uma
sátira ao título do filme “O Planeta
dos Macacos” — em inglês, Planet of
the Apes). Para os fãs dos pássaros
furiosos, que já têm quase meio
bilhão de títulos baixados da grande
rede, uma boa novidade: é bem pro-
vável que eles ganhem novas ver-
sões num futuro próximo.

— Assim como a Nintendo botou
o Mario para dirigir, criando o Mario
Kart, e depois o lançou ao espaço,
bolando o Super Mario Galaxy, os
Angry Birds estarão em novos am-
bientes (não necessariamente estes,
é claro), e serão ambientes impre-
visíveis — adiantou Peter Vester-
backa, diretor de marketing e “Migh-
ty Eagle” (águia poderosa — sim,
isso completa a descrição do cargo)
da desenvolvedora Rovio, que no
evento lançou o jogo para o sistema
Série 40 da Nokia.

Vesterbacka revelou ainda que
os porcos verdes que são os arqui-
inimigos das aves zangadas foram
inspirados na gripe suína que pôs o
mundo em alerta não faz muito
tempo. E lembrou que a Rovio “ra-
lou” muito antes de chegar ao su-
cesso com os Angry Birds.

— Desenvolvemos 51 jogos an-
tes dele — disse.

‘Somos mais mobile que Twitter e
Facebook’, diz Nokia

Por sua vez, Holger Luedorf, pre-
sidente de mobilidade do Fours-
quare, contou que a base de usuá-
rios da rede social baseada em
localização hoje está mais do que
democraticamente disseminada.

— Nossa diferença em relação a
Twitter e Facebook é que somos
muito mais “mobile” que eles. An-
tes, nossos usuários eram daquela
turma urbana tão viciada em ga-
mes que jogava PacMan usando o
tracejado das ruas de uma cidade.
Alguns desempenhavam o papel de
fantasmas, outros de Pac — lem-
brou Luedorf. — Hoje, até mães

fazem check-in em pracinhas para
encontrar as amigas e juntar os
filhos para brincar.

Stephen Elop, diretor-executivo
da Nokia, pôs mais lenha na fo-
gueira dos aplicativos em seu key-
note, comentando sobre os ser-
viços de localização que a Nokia
desenvolveu para capturar os tra-
jetos de transportes públicos em
71 cidades do mundo (ainda não no
Brasil, mas o presidente da Nokia
Brasil, Almir Narcizo, adiantou que
São Paulo será a primeira cidade a
contar com o app). E a realidade
aumentada também já se faz pre-
sente, aliando às câmeras da fin-
landesa anúncios, ofertas de e-
commerce e outros serviços.

— O que falta hoje em dia aos
aplicativos é vencer as barreiras
dos mercados emergentes, tais
como problemas de rede, preço,
acesso e assim por diante, dando
às novas gerações mais oportu-
nidades — resumiu no evento
Marco Argenti, vice-presidente de
experiência em desenvolvimento
da Nokia. (André Machado) ■
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Preferência por Angry Birds e Foursquare
Games móveis e apps sociais são os mais populares entre a nova geração plugada
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 31 out. 2011, Economia, p. 19.




