
Símbolos de modernidade conquistam brasileiros 
 
 
Os brasileiros estão entre os maiores usuários de alguns dos instrumentos símbolos da 
modernidade do Primeiro Mundo. Uma pesquisa feita em 2002 pelo instituto inglês 
Target Group Index em parceria com o Ibope Mídia mostra que o Brasil se destaca na 
utilização de cartões de crédito, computadores e telefones celulares, itens em que 
aparece ao lado dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria e China. 
 
O levantamento ouviu 672.900 consumidores, que representam 1 bilhão de pessoas 
em 51 países dos cinco continentes. Os 11 países destacados pela pesquisa foram 
escolhidos pela sua expressividade no mercado das regiões em que se localizam. Com 
a adoção desse critério, ficaram fora dessa lista comparativa países que eventualmente 
estão mais avançados em alguns itens. Os brasileiros são os vice-campeões entre os 
torcedores que assistem futebol pela TV (os campeões são os chineses) e o quarto 
colocado entre os freqüentadores de cinema. 
 
Pesquisa ouviu 10.600 pessoas em todo o país 
 
Os pesquisadores do Target Group Index/Ibope Mídia entrevistaram 10.600 pessoas 
nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília, e em cidades do interior do Estado de 
São Paulo e das regiões Sul e Sudeste, num total de 11 mercados, para estudar os 
hábitos de um universo de 57 milhões consumidores. Foram ouvidas pessoas de 
ambos os sexos, das classes A, B, C, D e E, na faixa de 12 a 64 anos. Na pesquisa 
sobre cartões de crédito, a idade mínima foi 18 anos. 
 
O item em que o Brasil mais sobressai é a utilização de cartões de crédito. O estudo 
revela que no ano passado 46% dos brasileiros tinham cartão de crédito, vindo pouco 
abaixo dos americanos (70%) e dos  britânicos (60%), e bem acima dos alemães 
(24%) e dos húngaros (22%). Apenas 20% da população dispunham dessa forma de 
crédito em 1999, quando o Target Group Index/Ibope fez a primeira de uma série de 
três pesquisas anuais.  
 
Mais uma surpresa no levantamento de 2002: o número de portadores de cartão 
aumentou não só nas classes A e B (de 38% para 61%), mas na classe C (de 17% 
para 39%) e nas classes D e E (de 5% para 23%). Na quarta pesquisa, concluída em 
julho deste ano, a percentagem de portadores de cartões já ultrapassou 55%. O Brasil, 
informa o diretor da Abecs, tem atualmente 46 milhões de cartões de crédito, com um 
faturamento que, no ano passado, foi de R$ 80 bilhões. No mercado regional, os 
brasileiros ganham disparado na utilização de cartões de c rédito.  
 
Outro item de destaque refere-se à porcentagem de brasileiros que usam 
computadores: 28% dos entrevistados (terceiro lugar na classificação), contra 58% 
dos americanos, 57% dos britânicos e 32% dos alemães. Segundo o engenheiro 
Gabriel Marão, vice-presidente da Itautec, 95,9% dos equipamentos vendidos no País 
são computadores de mesa (desktops) e apenas 4,1% são portáteis (notebooks), a 
maioria de uso doméstico e empresarial. 
 
Empatado com a China em 28%, o Brasil ocupa o quarto lugar em uso da Internet. Os 
líderes entre os 11 países destacados pelo Target Group Index/ Ibope Mídia por sua 
expressividade no mercado mundial são Estados Unidos (66%), Grã-Bretanha (51%) e 
Alemanha (30%).  



 
Classificados em sexto lugar entre os 11 países selecionados na mostra, os brasileiros 
estão abaixo de dois de seus vizinhos latino-americanos na adesão aos celulares. 
Enquanto os usuários são 40% no País, a percentagem chega a 65% na Venezuela e 
48% no Chile, onde a pesquisa se restringe a Santiago. O mercado brasileiro, porém, 
está crescendo nesse setor, principalmente entre os jovens. A percentagem de 
portadores de celulares entre adolescentes de 12 a 16 anos subiu de 28% para 44% 
nos últimos três anos, de acordo com o levantamento. 
 
Novos dependentes digitais 
 
A consultora de marketing ambiental Rejane Pieratti é uma usuária polidependente. 
Como presidente da Associação Amigos do Futuro, organização não governamental 
com sede em Brasília, ela não consegue tocar seus projetos sem telefone celular, 
computador e cartão de crédito, seus instrumentos de trabalho. 
 
- Sou dependente por necessidade, porque só assim posso ser localizada e resolver 
90% dos negócios de minha ONG, em qualquer cidade em que me encontre - disse 
Rejane, enquanto se reunia com representantes do Instituto Unibanco, na quarta-feira, 
em São Paulo. 
 
A consultora comprou o primeiro celular há oito anos, quando os portadores de 
telefones móveis ainda pagavam para receber chamadas. "Minha conta continua alta, 
uns R$ 400 por mês, mas não parei para analisar o custo/benefício, porque não posso 
abrir mão desse conforto". Rejane freqüentemente fala ao mesmo tempo nos dois 
celulares que leva por toda parte. 
 
- Tenho também um notebook, além dos dois PCs que uso em casa e no escritório - , 
informa a consultora de marketing, internauta por exigência da profissão que, além de 
despachar dezenas de e- mails diariamente, ainda tem um site na internet para 
divulgação de material sobre meio ambiente.Rejane aderiu também aos cartões de 
crédito (ela tem três) por necessidade de serviço e comodidade pessoal. 
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