
Telefonia móvel atrai jovens para a internet   
 
Se depender dos jovens clientes das operadoras celulares, a convergência já é uma realidade. Os 
sites da Vivo, da TIM e da Oi estão entre os mais visitados do País, segundo dados do Ibope 
eRatings. A principal alavanca nesta integração de internet e telefone móvel são serviços de 
dados, como o de mensagens via celular. "O jovem é o grande público de convergência digital", 
afirmou o diretor de Serviços Analíticos do Ibope eRatings, Marcelo Coutinho.  
 
O site da TIM está em primeiro lugar no índice de afinidade com jovens entre 15 e 24 anos, no 
ranking geral da internet brasileira. Ou seja, seu porcentual de visitantes nesta faixa etária é 
maior do que de qualquer outro site visitado por brasileiros. Entre a TIM e a Vivo está o Kazaa, 
serviço internacional de troca de arquivos, usado principalmente para músicas no formato MP3.  
 
A estudante Ana Gabriela Lopez, de 17 anos, usa seu celular para se comunicar com mensagens 
de texto com as amigas. Cliente da Vivo, ela tem um telefone móvel desde os 11 anos. No último 
ano do ensino médio, Ana Gabriela prepara-se para o vestibular de psicologia. "Mando de 50 a 60 
torpedos por mês", explicou Ana Gabriela, para quem as mensagens de texto são quase tão 
importantes quanto o serviço de voz.  
 
Ela não entra com freqüência no site da Vivo, mas acha "superlegais" serviços como o Quiz e 
Cupido. Usando o serviço de mensagens de texto, o Quiz é uma espécie de competição entre os 
clientes da operadora, para ver quem responde mais perguntas corretamente. O Cupido serve 
para conhecer pessoas, usando também as mensagens. Ela só tem uma reclamação: "Os torpedos 
estão começando a ficar caros". A Vivo cobra hoje R$ 0,35 por mensagem.  
 
Para a estudante universitária Cristiane Costa, de 22 anos, o site da TIM serviu como apoio à 
decisão de compra do celular. "Visitei o site quando estava decidindo qual celular iria comprar." 
Ela voltou há um ano da Espanha, onde usava o serviço de mensagem, e manteve o hábito aqui.  
 
A presença online é hoje mais um apoio à compra do que um canal efetivo de venda. "O 
consumidor ainda prefere ver o celular pessoalmente", conta o diretor de Inovação da Vivo, Wilton 
Mendes. Apesar disso, cerca de 18% das pessoas que visitam o site da operadora passam 
também pela loja virtual.  
 
Segundo o Ibope eRatins, o site da Vivo é o 37.º mais visitado do País. A TIM está em 41.º lugar 
e a Vivo em 65.º. A gerente-geral de Marketing da Oi comemorou: "A Vivo e a TIM têm 
abrangência nacional. Nós estamos em 16 Estados."  
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