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Público jovem prefere ver as horas nos telefones móveis ou nos iPods e as vendas do produto caem

Leslie Earnest
LOS ANGELES TIMES

Pesquisasenúmerosdevendas
mostram que os jovens consu-
midoresestãotrocandoosreló-
gios de pulso por engenhocas
mais “descoladas” para ver as
horas, comotelefonescelulares
e os iPods.
Sem contabilizar o universo

paralelodosRolexePatekPhili-
ppe, o número de pessoas que
comprourelógiosnoanopassa-
do caiu 12% em relação ao ano
anterior, segundo pesquisa de
mercado. A atual fabricante fa-
voritados jovens americanos, a

Fossil Inc., do Texas, registrou
queda de 18,6% nas vendas no
atacado.AOakleyInc.,deOran-
ge County, Califórnia, também
viu caírem suas vendas em 11%,
mas justificou informando ter
retiradoprogressivamentemo-
delos digitais que não estavam
vendendo bem.
Para os jovens da geração

dos celulares, usar relógio no
pulso é coisa dos vovôs. Na se-
mana passada, no The Lab,
shoppingcenterdeCostaMesa
(Califórnia),osjovensvasculha-
vam bolsas e bolsos atrás dos
celulares para informar as ho-

ras. E quando lhes pergunta-
vam por que não usavam reló-
gio, respondiamsimplesmente:
“Para quê?”
“É como um chapéu”, disse

Francis Eagan, um garçom de
21 anos. “Ele não serve para na-
da, como os brincos.” Kamlyn
Snyder, outra jovem, disse que
não usava um relógio de pulso
desde que havia tirado um de
umacaixadecereais, hámuitos
anos. “É inconvenienteprendê-
lonopulsodemanhã”, disseum
estudante de 21 anos. “Minha
avóusa, é comoeladizashoras.
Ela não é tão velha assim. Tem
perto de 60,mas...”

DIFICULDADE
De acordo com Marshall Co-
hen, analista da NPD Group,
empresa que pesquisa tendên-
cias de consumo, muitas pes-
soas mais velhas também usa-
riamocelularparaverashoras
se isso não significasse ter de
procurar os óculos de leitura.
“Quandoos fabricantes de tele-
fones celulares perceberem
quenem todomundo temvisão
de raios X, eles começarão a fa-
zer o relógio do telefone celular
umpouquinhomaior e ele rapi-
damente substituirá o relógio
elegante como recurso princi-
pal para ver as horas.”
Cohen começou a pesquisar
consumidoressobreousodere-
lógiosdepulso depois deperce-
ber que ele próprio deixara de
usá-los.Asconclusõesdeletive-
ram o suporte do banco de in-
vestimento Piper Jaffray, que

produz um relatório semestral
sobre preferências de adoles-
centes. No último estudo, cres-
ceu de 48% para 59% o porcen-
tual de jovens que afirmam ja-
mais ter usado um relógio de
pulso. Emais: caiu 13% o núme-
ro dos que deixaramde colocar
um relógio no pulso.
Conformeapesquisa,realiza-
da entremarço e junho (prima-
veranoHemisférioNorte),com
resultados comparados com a
pesquisaanterior,feitaentrese-
tembro e dezembro (outono no
HemisférioNorte),82%afirma-
ram que não pretendem com-

prar um relógio de pulso nos
próximos seis meses – eram
76%na pesquisa anterior.
“Algumas pessoas simples-
mente compram relógios boni-
tosparaexibir”,disseoskatista
Hayden Navarro, no shopping
centerTheCamp,emCostaMe-
sa. “É uma razão besta para
comprar um relógio.” Atitudes
como essas poderiam fazer os
fabricantes de relógios desejar
uma volta no tempo.
Os resultados desalentado-
res dapesquisa fizeramaPiper
Jaffray manter a classificação
“neutraparacautelosa”paraas

ações daFossil.
“De qualquer ângulo que se
analisasse os dados, a situação
parecia cadavez pior para o se-
tor de relógios finos no que diz
respeito ao público adolescen-
te”, disse Neely J. N. Tammin-
ga,umdosautoresdorelatório.
“A grande sacada para nós é
queosadolescentesestãoclara-
mente usando outrasmaneiras
de saber as horas.”
Quando uma outra empresa
de pesquisa, a Teen Research
Unlimited, de Illinois, pergun-
tou a adolescentes como eles
usamseuscelulares, 87%disse-
ram que era para saber as ho-

ras,contaRobCallender,odire-
tor de Tendências da organiza-
ção. “O relógio de pulso virou
algo completamente incidental
em suas vidas”, conclui ele.

EXTINÇÃO
A vasta maioria das pessoas
aindausarelógiosdepulsospa-
ra saber as horas e poucaspes-
soasachamqueestesdispositi-
vosvãoentrarna listadosaces-
sórios ameaçados de extinção.
Mas muitas pensam que eles
estão mais relacionados com
status emoda do que com fun-
ção.

“As pessoas geralmente não
compramumRolex sópara sa-
ber que horas são”, disse Nitin
Gupta, um analista de empre-
sa de pesquisa Yankee Group.
Para Cohen, o analista da
NPD, a pesquisa mostra que o
número de pessoas que com-
pramrelógioscomvaloracima
de US$ 1 mil – como os Rolex,
Breguet e Patek Philippe, que
podem custar centenas de mi-
lhares de dólares – também
caiu 2% no ano passado.
Masossuíços,quecertamen-
tenãoseriamneutrosnesse tó-
pico, não achamque o setor es-
teja com os dias contados.
A fabricante suíça de reló-
gios Swatch Group, dona de 19
empresas de relógios, entre as
quais Longines e Omega, disse
que 2005 foi um ano excepcio-
nal para os negócios, inclusive
paraseurelógio lavávelemmá-
quina para crianças Swatch
Flik Flak.
Mas os celulares têm outras
vantagens sobre o relógio de
pulso, entre elas as atualiza-
ções automáticas quando mu-
da o fuso horário. Muitas pes-
soas usam os celulares como
despertadores e calculadoras.
Algumas usam o celular para
assistir televisão. E outras até
usamparafazer ligaçõestelefô-
nicas.
Não se pode fazer isso tudo
com o relógio de pulso... Ame-
nosquevocê sejaoDickTracy,
o herói de quadrinhos quase
tão antigo quanto os relógios
de pulso. ●
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