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As crianças são o futuro, particularmente para as operadoras de telefonia celular. A garotada 
adora se comunicar, jogar, comprar música e, além disso, não se incomoda em mexer com 
uma tecnologia complicada. 
 
A indústria de celulares, reconhecendo isso, está entusiasticamente procurando formas de 
atrair o mercado jovem para serviços de dados mais avançados - downloads de jogos e vídeo, 
clipes de vídeo etc. Mas os analistas avisam que as operadoras precisam trilhar seu caminho 
com mais cuidado, pois aquilo que os filhos anseiam muitas vezes entra em contradição com 
os desejos dos pais, que pagam as contas e se preocupam com o tipo de conteúdo a que seus 
filhos estão expostos. 
 
Segundo pesquisa da Carrick James Market Research, uma agência britânica, 63% dos 
britânicos com idade de 7 a 18 anos têm telefones celulares. E, na faixa de 7 a 9 anos, a 
proporção é de 1 telefone para cada 4 crianças, enquanto na faixa de 17 a 19 anos é de quase 
9 telefones para cada 10 adolescentes. Trinta por cento dessa garotada têm descarregado 
ringtones gratuitos, 19% têm pago por eles e 10% têm pago por jogos. 
 
As operadoras querem obter mais deste mercado, mas especialistas do setor dizem que muitos 
estão no rumo errado. 
 
"Estão sendo cobrados preços muito altos para esse grupo de usuários mais freqüentes, o 
segmento jovem", disse Atte Miettinen, diretor da End2End, que fornece a operadoras de 
telefonia celular e empresas de mídia software, hardware e serviços para distribuir conteúdos 
sem fio. 
 
"A maioria das operadoras de telefones celulares reconhece o fato de que a revolução nos 
dados móveis foi gerada pela popularidade da troca de mensagens de texto pelos jovens", 
acrescentou. "Esses jovens continuam a ser cada vez mais entendidos em tecnologia e estão 
dispostos a experimentar novos serviços e conteúdos, desde que o preço seja adequado. 
Infelizmente, não é este o caso em muitos países." 
 
Descobrir o que a garotada quer se tornou uma prioridade para Margaret Norton, presidente 
da Mobilitec, fabricante de software que permite às operadoras de telefonia móvel criar portais 
e "lojas" de ofertas de dados, como jogos e música. Num projeto de pesquisa que a Mobilitec 
denominou "The Lab", 11 adolescentes de várias partes do mundo receberam atribuições 
mensais no seu telefone celular e depois lhes foi solicitado que avaliassem e relatassem suas 
experiências. A primeira tarefa constou de encontrar, comprar e descarregar jogos nos seus 
celulares. 
 
Margaret disse que as três conclusões mais interessantes obtidas até agora são que a garotada 
não se importa se houver alguma dificuldade inicial, quer receber mensagens sobre negócios 
especiais e novas ofertas e adora jogos que contenham marcas populares.  
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