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Internet, jogos e música no celular criam nova geração de consumidores. 
 
Quando Gabriel Borelli, de 15 anos, acaba de almoçar, ao invés de usar o video game, prefere 
pegar o telefone e jogar um jogo de futebol ou luta, baixar músicas, mandar torpedos para 
amigos, entrar na internet, enfim, ele faz parte da chamada geração "wireless" (sem fio), que não 
vê mais limites na comunicação e usa de forma plena a integração de todas as mídias (web, 
celular, iPod, TV, cinema).  
 
A mais recente pesquisa feita pela M:Metrics, de Seattle, nos Estados Unidos, que também opera 
em Londres, revelou que, nos Estados Unidos, 67% dos jovens entre 13 e 17 anos possuem 
telefone celular. No Brasil, muitos adolescentes são monitorados pelos pais pelo telefone celular e, 
ao mesmo tempo, o utilizam como entretenimento e serviço. Estes jovens são os consumidores do 
futuro e as empresas que oferecem a tecnologia como comunicação já reconhecem o potencial 
desta geração. 
 
Na avaliação de Dércio Santiago da Silva Jr., mestre em administração e professor da Faculdade 
Moraes Júnior/Mackenzie, o público adolescente está interessado nestes tipos de serviço porque a 
experimentação e o risco são mais naturais. Além disto, esta geração cresceu habituada a botões 
e comandos de espaços virtuais.  
 
"Minha avó não se entendia com o telefone. Eu escrevo no computador, mas prefiro ler impresso. 
Meu sobrinho de seis anos absorve a lógica de um mundo virtual de vídeo game em questão de 
minutos", diz ele. Segundo o professor, as empresas estão atentas para o crescimento de 
demanda deste público, entretanto, o caminho é árido. Santiago afirma que a vanguarda vê muito 
mais alternativas do que as que serão efetivamente utilizadas. 
 
Jovens consideram telefones comunicadores digitais  
 
Segundo a pesquisa da M:Metrics, os jovens consideram seus telefones como "comunicadores 
digitais", que podem levar para qualquer lugar. De acordo com o levantamento, os consumidores 
de 13 a 17 anos são os maiores usuários de serviços sem fio - como SMS, download de games, 
informação sobre esportes e entretenimento. Tendem três vezes mais que o usuário médio de 
celular a acessar guias de compras ou conteúdo de revistas. Estão duas vezes mais inclinados a 
obter informações sobre restaurantes e filmes através do telefone. Dezessete por cento declaram 
interesse em assinar um serviço de TV ao vivo no celular. 
 
Para a TIM, operadora de telefonia, cada vez maiscedo, não só no Brasil, mas também em várias 
partes do mundo, os adolescentes estão tendo contato com o celular.Há poucos anos, a média de 
idade para começar a usar um celular era de 13 anos. Hoje, a média de idade é menor. A 
empresa já reconhece o potencial da geração e informa que trata-se de um cliente muito 
receptivo a novas tecnologias, novos serviços e aberto a experimentar o que é diferente.  
 
De acordo com Marco Lopes, gerente corporativo de Marketing da TIM, a principal característica 
desse público é a personalização. Para eles, o que faz diferença é colocar no celular o som do 
momento, decorar a tela com a imagem preferida, incluir um ícone para dar um detalhe a mais ou 
uma capa diferente no aparelho. Ele diz que esta geração é altamente exigente e pouco fiel, 
exigindo grande capacidade de inovação e conveniência por parte das operadoras. 
 
"A TIM possui áreas que monitoram constantemente todos os tipos de perfil de público, 
procurando observar os diferentes hábitos de consumo. Acompanhamos os adolescentes com 
bastante atenção. A receptividade às novas tecnologias e a maneira como se comportam são 
referência no desenvolvimento de ofertas futuras no segmento de telecomunicações. De todos os 



serviços de valor agregado oferecidos pela TIM, o torpedo ou SMS (short message service) é a 
principal ferramenta de comunicação dos adolescentes. Nas mensagens de texto, os jovens 
estabelecem linguagem específica, cheias de códigos. Atenta a este público e à sua adesão em 
peso aos serviços, a empresa desenvolve permanentemente promoções de pacotes de SMS por 
preços muito atraentes", conta Lopes.  
 
Na opinião do professor da Faculdade Moraes Júnior/Mackenzie, os produtos tecnológicos mais 
apreciados, atualmente, pelos adolescentes são os celulares. Ele revela que o aparelho será o 
ponto de convergência dos recursos e possibilidades: comunicação, games, TV, música, internet, 
agenda, carteira e despertador. 
 
Tamanho da tela do celular e segurança de dados são desafios  
Silva Jr. pondera, no entanto, que dois pontos parecem de difícil solução: o tamanho das telas e a 
segurança dos dados. O primeiro, segundo ele, parece estar sendo resolvido pela integração com 
dispositivos estacionários (computadores desktops, TVs e impressoras) ou telas portáteis de uso 
específico, com o tamanho do bolso da camisa. Estas telas, de acordo com Silva Jr., podem ser 
usadas em momentos específicos, como na escola ou no trabalho, mas não precisam acompanhar 
o jovem "na balada". Quanto à segurança dos dados, há muitas alternativas, mas nenhuma que 
pareça consensual. Proteger dados da perda e do mau uso, sem tirar a liberdade, será o grande 
diferencial tecnológico, afirma o professor. 
 
Ricardo Sangion, gerente de Conteúdos da Vivo, revela que a empresa reconhece o potencial do 
público adolescente. "O jovem é importante porque será um cliente de alto valor no futuro. 
Atualmente, esta geração consome jogos. No futuro, será fiel à marca, um cliente de valor. Não é 
porque este público não tem um gasto mensal que as companhias não vão reconhecê-lo. Esta é 
uma geração formadora de opinião que, embora não gaste no presente, em alguns anos será um 
consumidor em potencial. O jovem pode fazer retornar nos adultos os hábitos que a geração 
adolescente mantém. O pai, por exemplo, compra o produto para o filho e também acaba 
utilizando o serviço. A compra é feita por um público e o usuário é outro. Há alguns anos, em um 
almoço em família, os filhos terminavam a refeição antes dos pais e pediam para ir ao play. 
Atualmente, a solução moderna é o celular", diz ele.  
 
A Vivo sustenta as ações para esta nova geração de consumidores em três principais pilares: 
jogos, comunidades e multimídia. Segundo Sangion, a Vivo tem histórico de campanhas e 
serviços focados nos jovens. Uma das mais recentes é a "Revolução dos Dedos", envio de 
mensagens pelo celular. Ele conta que os adolescentes têm a característica de reduzir palavras, 
usar gírias, comunicadores instantâneos, e fotologs. 
 
Rede de fast food oferece acesso à internet sem fio  
 
A rede Bob"s instalou recentemente em diversas lojas da rede a tecnologia "wireless fidelity", 
conhecida como Wi-Fi. O cliente pode se conectar de graça à internet por meio de seu computador 
notebook ou palmtop. De acordo com Flávio Maia, diretor de Marketing, Expansão e Franquias da 
Rede Bob"s, o sistema Wi-Fi é rápido, prático e, principalmente, dá mobilidade para quem o 
acessa. Em apenas alguns minutos a pessoa se conecta à internet, baixa arquivos e troca e-mails. 
Os usuários podem navegar à vontade nas lojas Bob"s que oferecem o serviço. Para se conectar 
basta que o cliente tenha provedor com senha de acesso à internet e o computador portátil tenha 
recurso Wi-Fi.  
 
"É normal ver diversos adolescentes intercalarem uma batata frita com uma digitada no laptop, já 
que algumas lojas da rede tornaram-se ponto de encontro para os jovens baixarem música, 
acessarem o site de relacionamento Orkut e conversarem pelo MSN", conta ele.  
 
Para Dércio Santiago da Silva Jr., professor da Faculdade Moraes Júnior/Mackenzie, o retorno para 
as empresas está na ponta do consumo. "Eles consomem a marca. Não podemos esquecer que a 



marca é fator de escolha entre produtos que não podem ser avaliados no momento da compra", 
afirma. Portanto, os gestores devem considerar que a tecnologia faz parte da vida desses jovens. 
Os que não se adaptarem a isso, segundo o professor, estão fadados ao fracasso porque quem 
não se integra à tecnologia emergente perece.  
 
Ainda segundo ele, para atingir este público, as estratégias mais eficientes são campanhas em TV, 
games e internet, ou seja, ferramentas visuais. Silva Jr. informa que os jovens são capazes de 
absorver uma realidade muito sofisticada em termos de informações. Por isso, os profissionais da 
área devem usar ao máximo as possibilidades de criação. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 jun. 2006, Gerência, p. B-9 
 


