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GLÁUCIA CHAVES

Q
uem tem um iPhone é
moderno e antenado;
aqueles que preferem
celulares com o siste-
ma operacional An-

droid gostam de assistir televisão
pelo aparelho; e adeptos do Bla-
ckBerry são pessoas ocupadas,
que precisam resolver proble-
mas profissionais a qualquer
momento. As características ci-
tadas são perigosamente genera-
lizantes, mas várias pesquisas de
mercado indicam que os perfis
dos usuários de smartphones es-
tão bem próximos disso. Além de
mapear as preferências dos con-
sumidores, encontrar pontos em
comum entre as pessoas que
compram e usam os smartpho-
nes ajuda os fabricantes a me-
lhorarem os serviços oferecidos.
Ao mesmo tempo, os dados po-
dem dar uma mãozinha aos
clientes indecisos.

Para tentar classificar e enten-
der os gostos de quem pretende
entrar na era dos telefones inteli-
gentes, a empresa americana
Prosper Mobile Insights fez uma
enquete entre usuários de iOS,
Android e BlackBerry e desco-
briu que, aparentemente, quem
escolhe uma das duas primeiras
opções gosta mesmo é de se di-
vertir. Segundo a pesquisa, 80%
deles costuma baixar aplicativos,
especialmente de jogos, contra
apenas 64% dos que usam o Bla-
ckBerry. Além disso, 38% dos do-
nos de iPhone assistem a progra-
mas de tevê e filmes no telefone,
enquanto só 24% dos adeptos do
BlackBerry o fazem. O motivo,
segundo a pesquisa, é que quem
escolheu a terceira opção prefere
usar as ferramentas do aparelho
para resolver problemas de ne-
gócios, o que poderia ser um in-
dício de que se tratam de pessoas
ocupadas, como empresários.

Admiradora confessa dos
aparelhos da Apple, Heloísa Ro-
cha, 45 anos, comprou seu pri-
meiro iPhone há três anos. Na
época, o escolhido foi o 3GS -
que já foi, obviamente, substituí-
do pelo modelo mais atual no
Brasil, o iPhone 4. Além das fun-
cionalidades, Heloísa admite
que o que a conquistou mesmo
foi o jeitão do aparelho. “Como
sou publicitária, sou muito liga-
da ao design dos produtos que
compro”, justifica. Mais que um
celular, Heloísa quer um produto
que possa oferecer tudo o que ela
precisa na palma da mão: a
agenda de telefones e endereços
já virou coisa do passado e, qual-
quer dúvida, basta acessar a in-
ternet. “Nem escrevo mais em
papel, só no iPhone”, diverte-se.

Defensor do Android, o asses-
sor Gustavo Gonçalves, 32 anos,
chegou a ficar em dúvida antes
de escolher a plataforma ideal.
Acabou optando pelo sistema
operacional do Google pela mo-
bilidade e facilidade de comuni-
cação com outros produtos. “É

mais fácil assistir televisão, o som
é melhor e o bluetooth é mais fá-
cil de usar que o do iPhone”, jus-
tifica. Atualmente, ele conta que
é como se tivesse um notebook
de bolso, já que consegue fazer a
maioria das coisas que fazia an-
tes no computador no próprio
celular. 

Desde agosto do ano passa-
do, quando passou para o time
dos “androidianos”, até sua filha
Maria Cristina, 7 anos, aproveita
quando o pai se afasta um pouco
do aparelho. “Tenho três aplica-
tivos de jogos instalados, dois
são só para ela”, conta. A vida
com smartphones, segundo ele,
ficou mais dinâmica. “Antes,
checava meu e-mail e redes so-
ciais a cada três horas. Agora, tu-

do o que preciso saber, consigo
instantaneamente”.

ESTRATÉGIA. Não é só o sistema
operacional que conta: segundo
Trevor Pinch, professor da Uni-
versidade Cornell, os aplicativos
que as pessoas escolhem tam-
bém revelam informações im-
portantes a respeito da persona-
lidade de cada um. Para traçar o
que ele apelidou de appitypes
(algo como “tipos de usuários de
aplicativos” em português), o
pesquisador entrevistou 500
pessoas de 10 países diferentes,
inclusive do Brasil. Segundo ele,
jogos, programas e músicas são
ferramentas interessantes para
entender o comportamento hu-
mano. “Quem usa smartphone é

um novo tipo de ser humano,
melhorado e com poder de co-
municação e informação ins-
tantânea na ponta dos dedos”,
defende. Feita em parceria com
a Nokia, a pesquisa diferenciou
as características dos usuários
de cada nacionalidade. Alemães
e indianos, por exemplo, prefe-
rem aplicativos relacionados ao
trabalho, enquanto brasileiros
são mais criativos, uma vez que
os aplicativos relacionados a
música e estilo estão entre os
preferidos. 

Por falar em Brasil, pesquisas
nesse sentido também pipocam
em redes sociais e sites especiali-
zados em tecnologia no país.
Leandro Lopes Costa, redator e
produtor de conteúdo do portal

Infosite, conta que, por meio de
enquetes espalhadas por Orkut,
Facebook e MSN em julho desse
ano, foi possível ter uma boa
ideia do que os usuários de
smartphone querem. Com as 50
respostas obtidas, o levantamen-
to feito descobriu que as diferen-
ças entre os usuários são, basica-
mente, a idade e o uso que cada
um faz do aparelho. “Usuários de
Android e iPhone consomem
bastante jogos, música e redes
sociais”, detalha. “Já usuários de
Blackberry costumam usar seus
aparelhos para enviar e receber
e-mails e acessar a internet, além
de ser um público mais velho.” 

Bruno Freiras, analista de
mercado para dispositivos mó-
veis da filial brasileira da empre-
sa International Data Corpora-
tion (IDC), explica que pesquisas
de mercado são importantes pa-
ra que os fabricantes saibam o
que está acontecendo no seg-
mento em que atuam. “Se você
não pesquisa o que o usuário es-
tá comprando, não consegue se
posicionar”, defende. Sem os da-
dos da pesquisa, ele diz, não há
como mensurar se as vendas es-
tão indo bem ou não. 

Uma marca que comercialize
milhares de aparelhos por se-
mestre, por exemplo, pode ficar
na desvantagem se não souber
que as outras vendem milhões.
“Esses levantamentos também
são úteis para saber o que o
cliente quer, do que ele gosta”,
completa. “Isso é necessário para
que os vendedores montem um
portfólio de produtos para ven-
dê-los da forma correta.”

VARIAÇÃO. Mesmo com tentati-
vas de classificar os usuários em
perfis predeterminados, o intui-
to dos fabricantes é alcançar to-
dos, não apenas quem já se iden-
tifica com a marca. Bruno diz
que, com a popularização dos
smartphones, a tendência é de
que haja uma movimentação
natural dos usuários para diver-
sas plataformas. “Por isso vemos
tantos jovens que preferem Bla-
ckBerry e executivos com iPho-
ne”, exemplifica o analista. Se-
gundo ele, em 2010 foram vendi-
dos cerca de 4,2 milhões de
smarphones só em São Paulo.
Em 2011, a previsão é de que esse
número salte para 9,7 milhões. 

Gabriela Stuckert faz parte
dessa exceção. Partidária do Bla-
ckBerry, a estudante de 23 anos
escolheu a plataforma pela prati-
cidade. Estagiária de advocacia,
ela conta que checar seus e-
mails constantemente - e em
qualquer lugar - é primordial pa-
ra acompanhar as demandas do
trabalho. Outro quesito que a
convenceu foi a economia, tanto
no valor do aparelho quanto nos
serviços que mais usa. “Posso fa-
lar com todo mundo que tem o
mesmo celular que eu de graça,
por BBM”, justifica, referindo-se
ao sistema de troca de mensa-
gens BlackBerry Messenger. 

SMARTPHONE - Estudos delineiam perfis dos usuários de cada tipo de aparelho, mapeiam as
preferências dos consumidores e ajudam os fabricantes a melhorarem os serviços oferecidos Google

abandona
outros sete
projetos
DA AGÊNCIA REUTERS

O Google abandonou um
projeto ambicioso para pro-
duzir energia renovável a
preços inferiores aos do car-
vão, como mais recente
passo nos esforços do presi-
dente-executivo, Larry Pa-
ge, para concentrar os esfor-
ços do gigante da internet
em um número menor de
projetos.

O Google anunciou o
cancelamento de sete pro-
jetos, entre os quais o da
energia renovável mais ba-
rata que o carvão e o Knol,
uma enciclopédia online
semelhante à Wikipedia. Os
planos, anunciados pelo
Google no blog da empresa,
representam a terceira eta-
pa na “faxina geral” que a
companhia vem promoven-
do desde abril.

“Para recapitular, esta-
mos em meio a um proces-
so de cancelamento de cer-
tos produtos que não tive-
ram o impacto esperado,
integração de outros a es-
forços mais amplos e en-
cerramento de alguns pro-
jetos que nos ajudaram a
divisar um caminho dife-
rente”, escreveu Urs Holzle,
vice-presidente sênior de
operações do Google no
blog da empresa.

O Google começou a rea-
lizar investimentos e a fazer
pesquisas sobre tecnologia
que reduziria preço da ener-
gia renovável em 2007, com
especial atenção à tecnolo-
gia de energia solar. Em
2009, Bill Weihl, o “czar da
energia ecológica” na em-
presa, disse que esperava
demonstrar em poucos
anos uma tecnologia fun-
cional capaz de produzir
energia renovável a preço
inferior ao do carvão.

Um porta-voz do Google
informou que Weihl deixou
a empresa no começo deste
mês. O Google afirmou que
acreditava haver outras ins-
tituições em melhores con-
dições de conduzir os esfor-
ços de desenvolvimento da
energia renovável a “um no-
vo patamar”.

GEARS E WAVE. Dentre os se-
te projetos que o Google
anunciou estar abandonan-
do estão o Google Gears e o
Wave. O Gears é a API que
permitia que desenvolvedo-
res criassem aplicações pa-
ra browser que pudessem
ser acessadas offline. Exem-
plos conhecidos da empre-
sa foram os apps do Gmail,
Calendar, Reader e Docs
offline. A morte do Gears já
havia sido anunciada em
março, a novidade é que a
partir de dezembro os apps
não funcionarão mais. 

■ NEGÓCIOS

■ E-MAIL

DA AGÊNCIA ESTADO

O Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.br) anunciou um
acordo com entidades como a
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) para que to-
dos os provedores alterem, no
prazo de 12 meses, a porta de
saída de e-mails a fim de reduzir
o volume de spams enviados
por computadores brasileiros
infectados. O acordo, fruto do
projeto “Gerência de Porta 25”,
é assinado também pelo Sindi-

cato Nacional das Empresas de
Telefonia e de Serviço Móvel
Celular e Pessoal (SindiTelebra-
sil) e Associações de Provedores
de Acesso e Serviços Internet.

O serviço de correio eletrôni-
co funciona a partir de protoco-
los. O SMTP (Protocolo Simples
de Transferência de Correio, em
tradução livre) é o utilizado por
um servidor para enviar uma
mensagem a outro ponto, atra-
vés de “portas”. A medida da
CGI.br visa padronizar essa
“porta”, deixando a de numera-

ção 25 para a 587. Isso porque
esta pode ser controlado pelos
provedores, o que não acontece
pela 25, via pela qual são distri-
buídos os spams na rede.

Os provedores terão até 12
meses para padronizar as con-
tas de pelo menos 90% dos seus
assinantes que usem softwares
como Microsoft Outlook ou
Mozilla Thunderbird. A altera-
ção terá de ser feita manual-
mente, indo até as configura-
ções da conta e alterando o nú-
mero da Porta TCP. 

Assinado acordo para
diminuir spams no Brasil

Heloísa Rocha disse que o design e a praticidade do iPhone, da Apple, a conquistaram

IANO ANDRADE/CB/D.A PRESS

Cada dono, um modelo ideal

PANASONIC VENDERÁ
SMARTPHONES NA EUROPA

A fabricante de eletrônicos
japonesa Panasonic planeja
vender smartphones na Europa
no ano que vem, afirmou o
jornal Nikkei. A companhia
também pretende levar os
aparelhos para América do
Norte e Ásia. A Panasonic
desenvolverá e venderá
smartphones com o sistemas
operacional Android e os
aparelhos serão montados em
uma fábrica do grupo no
sudeste da Ásia ou por uma
terceirizada, segundo o Nikkei. 
A companhia pretende vender
7,5 milhões de telefones móveis
fora do Japão até 2015.

CURTA

QUEM É VOCÊ

APPTUSIASTA
■ Os appthusiats, ou “apptusiastas”, são enérgicos e
apaixonados, criaturas sociais que gostam de
conhecer as últimas tendências. Curiosos e
espontâneos, querem estar envolvidos em diversos
tipos de buscas. As preferências são visíveis no
conteúdo de seus celulares, pois baixam (e usam)
grandes quantidades de aplicativos. É aquela pessoa
que raramente é vista sem seu smartphone.

APPCÊNTRICO
■ Os “appcêntricos”são trabalhadores, enérgicos e
produtivos. Além de terem vários contatos, são quase
especialistas em tecnologia — e sabem como fazer
com que ela os sirva da melhor maneira possível. São
convencionais e preferem gerenciamento de dados e
atividades organizacionais. Querem tirar o máximo
proveito dos aplicativos mais funcionais em seus
aparelhos, que usam frequentemente, como um
computador de bolso. Baixam aplicativos
ocasionalmente, mas usam todos que têm.

LIVE WIRE
■ Os usuários Live Wire são ativos, realistas e gostam
de atividades ao ar livre e atléticas. Inteligentes e
investigativos, são sociáveis, têm muitos amigos e
muitas vezes procuram novas experiências e aventuras,
saboreando qualquer desafio. Eles são confiáveis e
produtivos — e isso se reflete nos aplicativos que

baixam, geralmente focados em saúde e fitness, além
de aplicativos sociais e relacionados à viagens.

CRIADOR
■ As pessoas desse tipo são criativas e imaginativas.
São contadores de histórias natos, calorosos e
entusiásticos, que não só irão contar com a capacidade
criativa de seus aparelhos como, muitas vezes, usarão
sites de redes sociais também. Acompanham de perto
as últimas tendências e seu espírito criativo muitas
vezes os leva a adquirir telefones brilhantes e coloridos
- o que ilustra um espírito divertido e de mente aberta.

CONECTOR
■ O conector é agradável, confiante e curioso. Ele tem
uma personalidade inspiradora e motivadora, com um
talento extraordinário para fazer amigos e conhecidos
no mundo on-line e/ou real. No celular, uma coleção
de aplicativos que são usados incessantemente - já
que, muitas vezes, baixam programas divertidos que
também podem ser úteis aos outros. 

APRENDIZ
■ O aprendiz é sensível, bondoso e independente.
Curioso e inteligente, possui círculo sólido de amigos e
um seleto grupo de atividades que gostam. Está
interessado em baixar aplicativos, mas não se deixe
enganar por sua aparência tímida: há um lado
selvagem apenas esperando para sair.

Saiba como são os appitypes definidos na pesquisa de Trevor Pinch, da Universidade Cornell. Para saber qual é o
seu perfil, faça o teste no site What's your Appitype: http://blog.ovi.com/dailyapp/appitype.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25, 26 e 27 nov.2011, Seudinheiro, p. B5.




