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Cadê o meu xelular?
Usuários infantis aderem cada vez mais ao telefone
móvel e influenciam na decisão dos pais. Operadoras
descobrem o filão e traçam estratégias.

Ivone Santana
isantana@teletime.com.br

Q ual é a idade certa para dar um tele-
fone celular a uma criança? Bem,
depende se a pergunta é feita para

os pais ou os filhos. A criançada acima de 7
anos, nas classes A/B/C, se sente total-
mente excluída por não ter celular. Muitas
vezes elas vencem os pais pelo cansaço, de
tanto pedir o aparelho. Qualquer comemo-
ração é pretexto para reivindicar o presente,
quando este não chega de surpresa. Entre
os adolescentes, o celular com câmera e
MP3 player é o segundo objeto de desejo,
perdendo apenas para o carro.

Até as grandes marcas de varejo
começam a se render à massificação da

telefonia móvel, como é o caso das
emissoras de TV, e todos competem pelo
bolso do usuário. Gastar a mesada com
cinema, DVD, videogame, bar ou celular?

"SÃO SEMPRE
TRIBOS,

COMUNIDADES
QUE PARTICIPAM

IDAS AÇÕES) E
ISTO MULTIPLICA
RAPIDAMENTE A
COMUNICAÇÃO."

Fiamma Zarife, da Oi

Se tiver restrição orçamentária, o jovem é
quem decide o que valoriza mais.

Se alguma operadora sabe qual é o
volume de usuários infantis no mercado
brasileiro, o segredo está bem guardado.
Todas têm crianças em suas bases, mas
como são os pais que assinam o serviço,
as estatísticas geralmente dependem de
pesquisa. A fronteira entre o usuário infantil
e o jovem é nebulosa e varia conforme a
operadora. O esforço de marketing para
esses alvos também é diferente. Mas
ninguém ignora o potencial infantil, um
exército de pequenos usuários ávidos por
tecnologia e novidades. Se não decidem a
compra do celular hoje, ao menos
influenciam e são determinantes quanto à
escolha dos aplicativos. Os preferidos são
jogos, troca de mensagens de texto (SMS)
e multimídia (MMS), foto torpedo, tons
musicais e a nova febre do MP3.

O público médio que usa torpedo na
Vivo tem 24 anos. Significa que muita
gente "velha" está à margem do serviço,
dominado por colegiais e universitários
mais jovens. É um público com grande
potencial gerador de receita para o futuro,
aposta o gerente de messaging da Vivo,
Gilberto Dallaroza. Outro fator importante é
que esta carteira de baixinhos gasta
menos hoje do que os adultos. Mas gasta.
É o segmento de maior valor presente e
futuro, acredita Marco Quatorze, diretor de
serviços de valor agregado da Claro.

"Sempre demos o foco no público
infanto-juvenil, desde o lançamento da
empresa", garante a gerente de marketing
de serviços de valor agregado da Oi para a
área de dados, Fiamma Zarife. A empresa
lançou alguns produtos voltados para
jovens (Oi Xuxa, MTV, Oi Universitário), mas
foram apenas os primeiros passos. A
gerente admite que há muito a ser
explorado ainda. E não é fácil acompanhar
a sede da molecada por novidades. A Oi
lança dez jogos/mês, mas o público quer
mais e fica insatisfeito se a renovação não
ocorre em menos de um mês.

Os lançamentos, segundo Fiamma,
sempre são bem aceitos. Na
rádio Oi FM, por exemplo, os
ouvintes tinham que enviar um
SMS para informar qual era a
música que estava tocando.
Foram mais de 500 mil ligações
em duas semanas. "São sempre
tribos, comunidades que
participam", diz a executiva. "Isto
multiplica rapidamente a
comunicação." O conteúdo é
voltado para jovens, mas na
verdade fica na prateleira, à
disposição de quem se interessar.
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Na Vivo, os downloads mais populares
são os jogos dos personagens Bob Esponja,
Pantera Cor de Rosa, Tom e Jerri e
Laboratório do Dexter, entre outros, para a
faixa de 10 a 12 anos. "Mas não nos dirigimos
diretamente a este público, porque não seria
bem visto", diz o gerente de conteúdo de
dados criança/adolescente da Vivo, Ricardo
Sangion. Ele lembra que na Inglaterra a
agência reguladora proíbe publicidade dirigida
a menores de 16 anos. Na Vivo, hoje, de 6%
a 7% da receita é relativa a dados, serviço em
que é forte a participação dos jovens. A
receita de dados dobrou anualmente nos
últimos dois anos. Em 2005, o crescimento
será um pouco menor - 60% acima de 2004
-, devido à estabilização na entrada de novos
clientes, explica Dallaroza.

Para se ter uma idéia da dimensão da
área de dados no Brasil, o País é
responsável por 30% dos usuários de
blogs (diário online) e fotologs (arquivo de
fotos e diário online) do mundo e 2,5% de
todos os usuários de MMS, diz Dallaroza.
Identifica-se aí um potencial gigantesco de
aumento de foto torpedo. Na Vivo, fora a
elevação mensal de 20% de uso de foto
torpedo, há ainda uma expectativa de
crescimento adicional de 50% em três
meses. Até o final do ano, o volume deverá
passar dos atuais 3 milhões de MMS/mês
para 5 milhões de MMS/mês, com o
fotolog como um dos carros-chefe. A
participação de messaging na receita de
dados pode ter declinado do patamar de
70% devido ao aumento dos downloads
de aplicativos e de ringtones, explica
Dallaroza. São transmitidos em média 250
milhões de SMS/mês por um público
principalmente de 15 a 35 anos.

Na Telemig Celular os estudos indicam
que a saturação do mercado de
adolescentes ocorrerá em curto e médio
prazo. Por isto, a operadora já vem
trabalhando também com o público infantil,
diz a gerente de marketing da empresa,
Daniela Frota. A abordagem tende a ser mais
agressiva quando o segmento adolescente
atingir saturação maior. O processo já
aconteceu com as classes A/B e agora se
repete junto ao público jovem, em busca de
usuários com idade cada vez mais tenra. A
Telemig segmentou sua carteira de clientes
por faixa etária para oferecer produtos mais
adequados, o que tem dado resultado,
afirma Daniela. Uma das estratégias é estar
presente nos locais onde o público-alvo
(crianças e adolescentes) freqüenta, como
colégios, bares e boates, com ações
promocionais, além de realizar um duelo de
escolas na rádio 98. Outra atração é um
ônibus ambientado com uma boate que
circula por pontos freqüentados por jovens

para divulgar tons musicais do pop rock.
O peso de meio século pode dificultar

seguir o ritmo frenético de crianças e
outros jovens. É assim que se sente a
CTBC. "Para outras operadoras é mais
fácil, porque elas já têm atendimento

"O BRASIL E
RESPONSÁVEL POR
30% DOS USUÁRIOS

DE BLOGS E
FOTOLOGS DO
MUNDO E 2,5%
DE TODOS OS

USUÁRIOS DE MMS."
Gilberto Dallaroza, da Vivo

específico para este segmento", admite o
coordenador de negócio móvel da CTBC,
Frederico Melazo. Mas a operadora
não se rendeu. Foi atrás de parceiros para
renovar a marca. Uma grande expectativa
é o celular Kids da Gradiente (leia box à
pág. 40). Enquanto o produto não
chega e o segmento infantil ainda é visto
de longe, há muito para crescer no
mercado geral, mesmo nas aplicações

corporativas ou em tecnologias pouco
exploradas, acredita o executivo.

Saturação do mercado
Mas pensar na multiplicação da turma de

baixinhos móveis como alternativa à
saturação do público geral é
errado, ao menos na opinião do
coordenador de marketing de
celular da Sercomtel, Marcos
Roberto Marques. Ainda tem
muito a explorar na rede GSM
para todos os públicos, diz ele,
apostando numa grande
expansão de aparelhos e
serviços no primeiro semestre
de 2006. O nicho infantil, que
hoje depende de aparelho e
conteúdo, terá sua
oportunidade. Mesmo o
download de MP3, que é bem
difundido em sites piratas e
complicado nos sites oficiais,

deverá melhorar. Marques pensa no público
jovem a partir de dez anos. Menos que isto,
só se for com aparelho específico, como o
prometido pela Gradiente, afirma.

O gerente corporativo de marketing da
TIM Brasil, Marco Lopes, também acredita
que ainda há muito a ser extraído do público
adulto. Porém, precavido, mantém um olho
em outras oportunidades. Exemplos não
faltam, pois a controladora Telecom Itália já Q
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"HÁ UMA TENDÊNCIA DE PUBLICO CADA VEZ
MAIS JOVEM ADERIR, MAS TEM QUE SER UMA DECISÃO
RELACIONADA COM OS PAIS."
Marco Lopes, da TIM Brasil

lida fortemente
com um
significativo
público infantil
em seu país.
Na Itália, 51,6%
das crianças de
7 a 11 anos já
têm celular. A
informação faz
parte de um
relatório da
Telefono
Azzurro, uma

organização ligada à ONU que defende os
direitos da criança e do adolescente naquele
país. De acordo com o estudo, 36,2% das
crianças usam o telefone para falar com
amigos; 30,7% para se comunicar com os
pais; e outro terço para transmitir SMS. Os
10,1% restantes só recebem chamadas.

"Nosso posicionamento é menos por
faixa etária e mais por celular versus
conteúdo", diz Lopes, da TIM Brasil. "Há
uma tendência de público cada vez mais
jovem aderir, mas tem que ser uma decisão
relacionada com os pais."

A CTBC trabalha com os segmentos
criança/jovem como futuros clientes com
poder de decisão em compras, embora hoje
o nível de consumo desta área seja muito
baixo, especialmente para a operadora, que
tem receita média por usuário (Arpu)
elevada. Ignorando os balanços financeiros,
as crianças influenciam os pais na escolha
do aparelho e muitas vezes também da
operadora. O jovem, ao contrário, já decide.
E a barreira entre quem apenas convence os
pais ou decide a compra está na faixa de 10
a 11 anos. "A preocupação com o mercado
infantil para o futuro é real, porque é um
drive e vai crescer", opina Melazo. "É uma
nova fronteira, mas não tão grande quanto o
segmento jovem, que já é realidade, pois o
conteúdo é inteiramente voltado para ele, e a
criança está entrando nesta linha".

A TIM não tira os olhos da garotada há
pelo menos dois anos, quando fez uma
parceria com a Warner e Cartoon para
lançar celulares temáticos, mas teve uma
grande surpresa. O alvo era o público na
faixa de 13 a 19 anos. As vendas não só
superaram em 30% a meta, como também
atraíram usuários acima de 20 anos. Mesmo
com o final da ação promocional a
operadora manteve lançamentos para este
público. E como há grande variedade de

Download de jogos de
personagens são os mais
populares da Vivo.

aparelhos no mercado,
desistiu dos aparelhos
temáticos para se concentrar
em conteúdo.

Preocupação com o uso
Uma pesquisa divulgada

recentemente pela
ACE*COMM, sobre o uso de
telefones móveis por
adolescentes norte-
americanos, indicou que eles
têm abusado dos privilégios
do serviço. Mais de um terço
(38%) usam o celular para
trocar mensagens de textos
com os amigos durante as
aulas; 30% brincam com
joguinhos na escola; e 26%
batem-papo com pessoas
que seus pais não aprovariam.
Além disto, a pesquisa revelou
que os adolescentes gastam
quase tanto tempo em seus celulares
quanto em atividades físicas. Foram ouvidos

mil adolescentes de 13 a 18 anos da
América do Norte entre julho e agosto deste
ano. Do total, 71 % admitiram que podem

usar irrestritamente seus
telefones móveis. E neste
ponto os pais têm um papel
importante para
supervisionar a garotada.

Em outra pesquisa da
iGillottResearch Inc., uma
consultoria de estratégia dos
EUA voltada para o mercado
móvel, dois terços dos pais
se mostraram preocupados
em fornecer telefone celular
para menores de 12 anos.

Mesmo que os aparelhos
sejam específicos para
crianças, só as bem
pequeninas aceitariam
modelos com poucos
botões, discagem limitada
para poucos números e o
formato de um personagem
infantil. Para resolver o pro-
blema, pode ser usado um
software de gerenciamento
de chamadas, como o Parent
Patrol, da ACE*COMM,

que monitora e estabelece limites nas ligações
e em serviços de dados.

Segurança atrai os pais asiáticos

A segurança é o principal motivo para
que os pais atualmente comprem
telefones celulares para seus filhos, a

partir de 6 anos de idade, em países da
Ásia, principalmente onde há registros de
violência, distúrbios sociais e guerrilhas. A
renda da população também tem impacto
sobre o número de crianças usuárias de
telefone móvel registrando queda nos
mercados em desenvolvimento
e com pouco efeito sobre os desenvolvidos.

Apesar de muito próximos
geograficamente e evoluídos tecnologica-
mente, Japão e Coréia têm
comportamentos diferentes
em relação ao uso de
celulares pela garotada
(veja gráfico). Enquanto
41 % das crianças
japonesas de 6 a 15 anos
já estão no mercado móvel,
na Coréia o índice é de
apenas 11 %. Por que tanta
diferença, se até a renda
nos dois países é similar?
Acontece que a Coréia é
fortemente focada nas

"NUNCA VI EM
OUTRO PAÍS
CULTURA DE
SMS/MMS COMO NA
NOVA ZELÂNDIA.
INFELIZMENTE VAI
DEMORAR A PEGAR
NO BRASIL "
William Wattie, do
Consulado da Nova Zelândia

olimpíadas de estudos e os pais acham que
a criança perderá a concentração se ficar
recebendo ou realizando chamadas. Para os
coreanos, o celular atrapalha o
desenvolvimento educacional de seus filhos.

E os brasileiros, o que pensam a
respeito? Cultura e renda são fatores
decisivos para a decisão dos pais?

Ainda neste mês, a TNS InterScience
realiza pesquisa sobre o uso de telefone
celular por crianças no Brasil. O instituto é
do mesmo grupo TNS que sondou o
mercado asiático há cerca de oito meses.

Agora, a unidade brasileira,
a TNS InterScience, quer
descobrir o perfil de uso
entre os brasileirinhos. O
questionário foi preparado
para 300 crianças da
cidade de São Paulo,
usuárias ou não do serviço
móvel, e o trabalho será
concluído na segunda
quinzena deste mês.

O estudo será
aprofundado junto aos
menores que já são
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proprietários de celular. O objetivo é traçar
um paralelo com países em desenvolvimento
que estão à frente do Brasil, como os da
Ásia, por exemplo, deixando de comparar
apenas com os Estados Unidos e Europa,
que estão muito mais à frente da nossa
economia, disse o diretor da área negócios
tecnologia da TNS InterScience, Renato
Trindade. A pesquisa deverá mostrar a
teledensidade do celular entre as crianças
brasileiras e as tendências neste mercado.

A mostra da Ásia comprovou que há
fatores além da renda que pesam na
decisão dos pais - sem falar, é
claro, do insistente pedido: "Eu
quero um celular!" Observa-se
que a renda per capita é baixa e
similar nas Filipinas, China,
Malásia, Vietnã e índia.
Entretanto, a teledensidade entre
as crianças nas Filipinas é de
43%, de longe a mais alta desse
grupo, enquanto na (Índia é de
apenas 1 %. Segundo Trindade, a
explicação está na violência e
guerrilhas internas nas Filipinas.
Para proteger e localizar os filhos,
os pais se sacrificam para que eles
tenham acesso ao telefone móvel.

Pode-se analisar a questão também por
outro ângulo. Do total de crianças na faixa
estudada, 98% das indianas estão fora do
mercado celular, enquanto na Nova

Zelândia 47% são usuárias do serviço - o
mais alto índice da Ásia. Deste grupo, 18%
têm de 6 a 12 anos.

Maturidade na Nova Zelândia
William Wattie, trade commissioner do

Consulado da Nova Zelândia no Brasil, diz
que em seu país há 3,5 milhões de celulares
para uma população total de 4 milhões de
pessoas. Há duas operadoras móveis, a
incumbent Telecom New Zeland, com 1,6
milhão de clientes em CDMA, e a Vodafone,
com 1,93 milhão em GSM, além da
operadora de rede virtual (MVNO) australiana
Telstra. São transmitidas de 20 milhões a 25
milhões de SMS/dia (cerca de 7
mensagens/usuário/dia) e 250 mil MMS/dia.

Segundo Wattie, a Vodafone conseguiu
conquistar espaço com forte concentração
no mercado jovem. Por algum tempo, a
Telecom até conseguiu superar a Vodafone,
ao se dirigir também aos jovens com uma
campanha de SMS sem limite. Wattie opina
que no Brasil a competição é difícil porque
as teles querem ser tudo para todos: "Quero
vê-las se diferenciarem também."

Com extensão territorial aproximadamente
do tamanho de Piauí e Sergipe juntos, a Nova
Zelândia é composta quase totalmente por
classe média e o custo do handset é baixo.
Além disto, o custo fixo para SMS é muito
atrativo. "Nunca vi em outro país cultura de
SMS/MMS como na Nova Zelândia",
comparou Wattie. "Infelizmente vai demorar a
pegar no Brasil, porque os brasileiros gostam
mais de falar, não de ler e escrever. Apenas
26% dos brasileiros são alfabetizados e
conseguem interpretar o que lêem."

Gradiente lançará modelo infantil

Um celular orientado a crianças na faixa
de 6 a 7 anos, com sistema de
localização e apenas seis teclas, é a

novidade da Gradiente Telecom para 2006. O
produto deveria ser lançado neste Dia

das Crianças, mas uma série de
impedimentos frustrou os planos da
fabricante. Desenvolvimento de
aplicativos, parcerias, confirmação
do interesse das operadoras e
empacotamento de tudo isto foram
os principais obstáculos. E como a
Gradiente não quer ver o seu Kids -
como vem sendo chamado o
aparelho - perdido em meio ao
grande volume de lançamentos
para o Natal, decidiu programá-lo
para outra data.

Modelo da Firefly Mobile lançado
para crianças nos EUA

Modelo semelhante já existe no exterior.
Um exemplo é o Firefly, um GSM desenvolvido
pela Firefly Mobile. Exibido durante a CTIA
Wireless em março último, nos Estados
Unidos, o aparelho tem dois grandes botões
com desenhos que representam o pai e a
mãe e outro que disca para o serviço 911 (da
polícia). É pequeno o suficiente para caber na
palma da mão de uma criança de 5 anos.
Eleito pelos visitantes como o lançamento
mais interessante nesta edição do evento, o
Firefly custa US$ 89 nos EUA.

No Brasil, a Gradiente depende de aliança
com operadora para que o aplicativo de
localização funcione. O gerente geral de
negócios da empresa, Lúcio Di Domenico,
garante que já tem tal acordo firmado. Uma
saída para impulsionar esse tipo de produto
no País também é adaptá-lo para outros
mercados verticais: motoboys, taxistas, frotas
e até seguradoras, com a inclusão de um
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botão do pânico para socorrer os segurados.
O segmento corporativo mais o infantil
formam um público-alvo de 3 a 4 milhões de
pessoas em São Paulo, onde será o
lançamento inicial. A faixa de preço será
determinada pela operadora,

A gerente de marketing de serviços de
valor agregado da Oi para a área de dados,
Fiamma Zarife, não é tão otimista quanto à
adesão das crianças a um aparelho como
este, por ser muito focalizado em segurança
e localização. O diretor de serviços de valor
agregado da Claro, Marco Quatorze, também

tem dúvidas, principalmente sobre o custo-
benefício, pois as crianças de 5 anos já
sabem usar o celular e talvez não precisem
de um aparelho dedicado. "Além disto, se a
questão for custo, os pais podem controlar
os gastos dos filhos com o pré-pago",
acrescenta Quatorze. "Estudamos o assunto
com muito cuidado".

Mas Domenico, da Gradiente, está
confiante no sucesso do Kids.
Recentemente a empresa lançou o Vibe, um
celular com MP3, câmera e outras funções,
voltado para pré-adolescentes. Em sua

opinião, o mercado demanda este tipo de
produto, por isto as mudanças no hardware.
As teles também têm que começar a
oferecer pacotes baseados em planos de
dados para download. Outra iniciativa da
fabricante será o oferecimento de downloads
de músicas diretamente para o celular por
meio do seu site de MP3 i-get. Antes,
porém, a Gradiente desenvolve uma solução
que impedirá a duplicação de músicas
baixadas do site pelo usuário. No próximo
ano, os telefones da marca serão lançados
com esta função antipirataria.
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