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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo refletir sobre o consumo de tecnologia móvel buscando 
entender alguns sentidos que levam aos usos desta tecnologia. Para isso foi desenvolvido um 
estudo sobre diferentes abordagens do consumo e dos usos das tecnologias móveis. A idéia é, 
também, conceituar a telefonia móvel, suas interfaces, características e sua evolução. A partir 
desta discussão, foi desenvolvida uma pesquisa empírica que incluiu a aplicação de 
formulários com vinte questões abertas e fechadas a quarenta pessoas com diferentes perfis, e 
quatro entrevistas abertas, com a finalidade de entender o que os entrevistados mais usam e 
consomem do celular, de modo a apontar  relações dos entrevistados com a telefonia móvel. 
Os resultados mostraram que o plano de pagamento mais consumido pelos entrevistados é o 
pré-pago e que a maioria do destino das ligações dos entrevistados é para a família. A média 
de celulares adquiridos pelos entrevistados é um aparelho por ano, e o de celulares obtidos até 
hoje, fica entre três ou cinco aparelhos. A partir da observação dos múltiplos usos do celular, 
se fez uma reflexão sobre a sua importância hoje no processo de comunicação. 
 
Palavras chaves: Comunicação, telefonia móvel, tecnologias e consumo 

 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims to reflect about the consumption of mobile technology in order to understand 
the senses that comes out from the using of this technology. In order to do this, it was 
developed a study about different approaches of consumption and uses of mobile 
technologies. The main idea is to study a concept of the mobile telephony, its relations, 
characteristics and evolution. From this discussion, it was developed an empirical research 
which included the aplication of forms with twenty open and closed questions to forty people 
with different profiles, and another four open interviews in order to understand what the 
interviewees more consume in cell phones and the relations between them and the mobile 
telephony. The results show that the payment plan more consumed by interviwees is the 
prepaid plan and the most calls are made to family people. The average of cell phones that 
was bought by interviwees is one per year and the number of cellular phones during their lives 
are two or three. With these observations about multiple uses of cell phone, it was made a 
reflection about its importance in the communication process. 
 
Keywords: Communication, mobile telephony, technology and consumption 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 O presente trabalho tem como objetivo identificar a importância da tecnologia de 

telefonia móvel e sua relação direta com o modo de consumir o uso do celular. Este estudo 

tem como referência o crescente mercado de telefonia celular, cada vez mais competitivo e 

agressivo neste segmento de seus serviços e funcionalidades, o que gera inúmeros benefícios 

aos cidadãos. 

 Na primeira etapa desta pesquisa, buscou-se desenvolver o que as tecnologias de 

telefonia móvel têm a oferecer aos seus consumidores, sua evolução, os seus serviços, suas 

funcionalidades, e como elas têm influenciado nossos consumidores em suas decisões na hora 

de comprar um produto. São abordados os diversos modos de compreender o consumo, os 

aspectos ligados à publicidade, o fator psicológico, bem como, as tentativas de compreender  

os fatores que levam cada sujeito a consumir os celulares e serviços de telefonia móvel. 

 Para avançar a discussão, também se faz uma reflexão sobre como os recursos 

tecnológicos são apropriados pelas pessoas. Algumas questões norteiam o trabalho: Que 

relações são estabelecidas a partir do consumo do celular? De que modo os diferentes usos do 

telefone celular trouxeram benefícios para essa imensa parcela da sociedade que o consome? 

Quais são os aspectos positivos e negativos desta tecnologia?  Outros aspectos apontados 

referem-se à dimensão que o uso de um pequeno dispositivo móvel, como o celular, pode ter, 

às experiências vividas por pessoas, e ao uso profissional do aparelho. Por fim, o capítulo 

indica as diversas formas do uso desta tecnologia e o que ela consegue oferecer no segmento 

de funções e mobilidade, que vão desde o uso do despertador ao acesso a Internet. 

 Na segunda etapa do presente trabalho, foi elaborada uma pesquisa empírica a partir 

da aplicação de formulários com 20 questões abertas e fechadas, com o objetivo de 

compreender os usos e consumos da telefonia móvel, abordando questões como: se os 

entrevistados possuem o celular, a forma de pagamento, o número de celulares que já teve, 

quantos aparelhos são consumidos no ano, enfim, informações relacionadas ao consumo desta 

tecnologia. Quanto ao diversos modos de usos, foram abordados os aspectos positivos e 

negativos, abordando questões como a finalidade de se usar o celular, os recursos mais 

usados, com quem se estabelece a comunicação pelo celular, entre outros aspectos. Nesta 

etapa, também foram entrevistadas quatro pessoas, por meio de entrevistas abertas, para criar 
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uma proximidade maior com o entrevistado, coletando, assim, os dados com um grau de 

importância diferenciado. 

 A pesquisa empírica envolveu uma amostra formada por diferentes perfis de sujeitos, 

com faixas etárias entre 20 e 65 anos, com o objetivo de saber mais detalhes sobre o papel 

desta tecnologia no dia-a-dia das pessoas e suas preferências. O objetivo foi estabelecer 

parâmetros para que fosse possível, de fato, estabelecer relações entre os avanços 

tecnológicos e os perfis de consumo. 

  A área da telefonia móvel é marcada pela constante oferta de novos produtos, o que 

influencia o perfil do consumidor, que se volta cada vez mais para o “novo”. E este novo 

consumidor, ávido por tecnologia, passa a exigir das operadoras e fabricantes produtos mais 

“modernos”. O advento da portabilidade, em 2009, será uma grande inovação na tecnologia, 

pois o consumidor poderá optar pela operadora sem ter que trocar de número. Com isso, a 

concorrência ficará mais acirrada entre as empresas e, conseqüentemente, o consumidor terá 

grandes benefícios como melhores serviços e atendimento.  

 Essa busca constante por novos produtos leva ao consumidor a estar atento a tudo o 

que o mercado disponibiliza. Dessa forma, pode-se afirmar que o crescimento da telefonia 

móvel se deve ao elevado consumo das tecnologias. 
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2 TECNOLOGIAS MÓVEIS E CONSUMO 

 

2.1 Tecnologias móveis como desejo de consumo 

 

É inegável que a telefonia celular revolucionou a forma de comunicação entre as 

pessoas. E juntamente com as modernizações tecnológicas, novos comportamentos e 

necessidades foram criados. Neste contexto, é pertinente questionar que impactos estes 

avanços têm na vida dos consumidores.  

 A tecnologia está presente em quase todas as atividades desenvolvidas pelo homem: 

desde ações cotidianas como acender uma lâmpada ou usar um eletrodoméstico até a 

construção de processos mais complexos, como uma plataforma de petróleo. De tão 

naturalizada que está, a tecnologia já é parte da vida das pessoas, atuando como importante 

instrumento de comunicação entre elas.   

 

O lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da 
comunicação deixa de ser meramente instrumental para espessar-se, condensar-se e 
converter-se em estrutural: a tecnologia remete, hoje, não a alguns aparelhos, mas, 
sim, a novos modos de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e escritas 
(BARBERO, 2006, p.54). 
 

 A tecnologia pode ser definida como o conhecimento aplicado em diferentes processos 

de criação e na melhoria de produtos e serviços. Para Martín Barbero, a revolução 

tecnológica, mais do que facilitar a vida das pessoas por meio do desenvolvimento de 

máquinas, altera as relações sociais e de comunicação: 

 
O que a revolução tecnológica introduz em nossas sociedades não é tanto uma 
quantidade inusitada de máquinas, mas, sim, um novo modo de relação entre os 
processos simbólicos - que constituem o cultural - e as formas de produção e 
distribuição dos bens e serviços: um novo modo de produzir, confusamente 
associado a um novo modo de se comunicar, transforma o conhecimento numa 
força produtiva direta (BARBERO, 2006, p.54). 
 

 E quando se fala de tecnologia na área da comunicação, não há como não referenciar-

se ao telefone celular. Os avanços tecnológicos tiveram um impacto muito forte na área de 

telefonia móvel; o celular tornou-se um aliado presente no dia-a-dia das pessoas, e muitas são 

as razões para este fato. O uso do telefone celular oferece segurança, pois a qualquer 

momento, e de qualquer lugar, é possível realizar chamadas de emergência para órgãos de 

polícia ou para serviços de saúde, manter contato com familiares, amigos, conhecidos, enfim, 
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estar conectado a todo instante, seja para uma conversa, para resolver um problema, ou até 

para fazer uma reunião de trabalho. 

 Outro aspecto fundamental para a popularização desta tecnologia foi a 

disponibilização do acesso à Internet, através das redes de celulares. Desde a instalação das 

primeiras linhas físicas, no Brasil, até os dias de hoje, muita coisa mudou. Atualmente, o 

processo de transmissão de informações através da tecnologia de telefonia móvel permitiu 

avanços consideráveis. Um deles é o serviço de Internet banda larga, por exemplo, que é 

oferecido às classes C e D, com preços atraentes e que cabem no orçamento destas famílias. 

  É exatamente esta popularização do acesso às novas tecnologias que tem criado um 

ambiente cada vez mais propício a novos investimentos no setor. Desta maneira, tudo 

funciona em sincronia: quanto maior for o volume de vendas de um determinado produto ou 

serviço, menor será o preço final a ser pago por ele. O acesso à Internet móvel, através de 

pequenos dispositivos portáteis, menores que um mouse, também tem sido uma ferramenta 

importante no processo de comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não é raro ver um cidadão que sequer tem telefone fixo, acessando a rede mundial de 

computadores a partir de um aparelho como este. E por um valor que cabe dentro do 

orçamento de uma família de baixo poder aquisitivo. Hoje, é possível contratar um serviço de 

Internet banda larga móvel por menos de cinqüenta reais mensais e ter acesso a esses serviços 

em quase todo o território nacional. Tudo isso com mobilidade total. Algo impensável em 

tempos remotos.  

 Outro fator que deve ser ressaltado é o aspecto econômico que contribuiu para este 

quadro favorável de avanço tecnológico; com grandes investimentos de empresas 

multinacionais na área de tecnologia, é possível oferecer, cada vez mais, uma série de serviços 

e aparelhos a preços acessíveis. 

 

FIGURA 1. Modem USB 
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 Deve-se considerar, também, a crescente concorrência no setor, que permite ao 

usuário, hoje, realizar chamadas, a partir de um telefone celular a um custo menor do que as 

ligações realizadas de um telefone fixo. Um cenário impensável, nos primórdios da telefonia 

celular no Brasil, mas que hoje é uma realidade cada vez mais presente no dia-a-dia da 

população. Esta política de preços levou o telefone móvel às camadas sociais mais baixas. 

Hoje, qualquer pessoa, independentemente de sua faixa de renda, pode possuir um telefone 

celular. 

 As relações sociais também sofreram alterações significativas. As facilidades do 

celular permitiram a ampliação da rede de contatos e relacionamentos. A velocidade da 

comunicação, proporcionada por esta tecnologia, também criou novos comportamentos.  

 Com este novo cenário, fica evidente o impacto da telefonia celular na vida pessoal e 

profissional das pessoas. São necessários poucos segundos para que possamos estabelecer um 

contato com qualquer pessoa. Uma situação que trouxe benefícios importantes no campo 

profissional: está-se ao alcance do celular em qualquer momento e a qualquer hora. No âmbito 

da vida pessoal, esta tecnologia conseguiu ampliar a capacidade de comunicação e 

relacionamento entre as pessoas. Todos estão expostos a esta velocidade capaz de aproximar  

uma pessoa da outra com um simples telefonema, sem intermediários. Talvez seja esta 

velocidade a responsável por relações afetivas tão rápidas, nos dias atuais.  

 
As tecnologias não são neutras, pois hoje, mais do que nunca, elas constituem 
grupos de condensação e interação de interesses econômicos e políticos com 
mediações sociais e conflitos simbólicos. Mas, por isso mesmo, elas são constituídas 
dos novos modos de construir opinião pública das novas formas de cidadania, isto é, 
das novas condições em que se diz e se faz a política (BARBERO, 2006, p.70). 
 

 Os jovens, por exemplo, têm a necessidade de estarem sempre on line, permitindo que 

possam ser localizados em qualquer lugar e a todo o momento. Para os jovens, outra grande 

vantagem do uso do telefone celular é a privacidade, pois ao receberem ligações em seus 

celulares estão livres do “policiamento” dos pais. Para os usuários de celular, há uma 

sensação de não-solidão, pois estar com o aparelho ligado significa a idéia de estar sempre 

acompanhado; é normal que usuários de telefone celular, quando ficam sem o aparelho, 

tenham a sensação de ter perdido o contato com o resto do mundo.  

 Segundo reportagem publicada no site ABJ Notícias1, uma pesquisa realizada com 

japoneses revelou que quatro entre dez usuários de telefonia celular já levaram o aparelho 

                                                 
1 Fonte: �www.abjnoticias.com 
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para fazer ligações, acessar e-mails ou mesmo jogar, durante o banho. Na reportagem, o 

psicólogo Osmar Reis Jr. afirma que ainda não há no Brasil um quadro como o registrado no 

Japão, segundo esta pesquisa. Mesmo assim, Reis disse ter relatos de pessoas que ficam 

transtornadas se ficarem algumas horas sem o celular. “Há pessoas que não conseguem 

dormir se não receberem pelo menos duas mensagens”, comenta o psicólogo, no texto 

publicado no site. Como o incentivo para a compra de celulares é maior entre o público 

jovem, o psicólogo afirma que o vício é maior entre pessoas desta faixa etária. 

 Outro aspecto relevante no uso de tecnologias está na própria natureza do ser humano. 

Movidas a desejos, as pessoas querem, cada vez mais, o que consideram mais atual. E essa 

busca desenfreada, movida por este desejo, agora transformado em necessidade, é que 

promove a grande corrida industrial por novos aparelhos e novos serviços. Uma “bola de 

neve” que gera, a cada dia, novas “necessidades” fazendo com que as indústrias desenvolvam 

produtos e serviços para satisfazer a fome de tecnologia do homem. 

    
O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das necessidades- 
nem mesmo as mais sublimes, distantes alguns diriam, não muito corretamente 
(“artificiais”, “inventadas”, “derivativas”) necessidade de identificação ou a auto 
segurança quanto a adequação. Não é mais o conjunto mensurável de necessidades 
articuladas, mas o desejo (BAUMAN, 2001, p.88). 

 

 Não é por acaso que o celular representa um dos objetos de desejo do público 

consumidor segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), em setembro de 2008, em pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 

Administração em parceria com o Programa de Administração e Varejo. Dos 500 

consumidores entrevistados na capital paulista, 74% pretendiam ir às compras de final de ano, 

em 2008; destes, 47% iriam em busca de tecnologias. Itens de informática são a preferência 

de 13,2%; outros 12,8% preferem artigos de cine e foto. A telefonia e celulares respondem 

por 10,6% dos desejos. Esses números são indicativos de que o consumo da tecnologia de 

telefonia móvel está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. 

 Outro aspecto a ser considerado é o status que o celular empresta aos seus usuários. 

Assim como a moda, que ajuda a criar uma identidade pessoal, o celular estabelece uma 

relação de poder entre este usuário o seu meio social. A aparência se sobrepõe como valor. 

 

A idade da irônia foi substituída pela “idade do glamour”, em que a aparência é 
consagrada como única realidade. A modernidade, assim, muda de um período do eu 
“autêntico’ para um período do eu “irônico”, e para uma cultura contemporânea do 
que poderia ser chamado de eu “associativo’- um “afrouxamento” contínuo dos 
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laços entre a alma e o interior e a forma exterior da relação social ...as identidades 
são assim oscilações contínuas (BAUMAN, 2001, p.102). 

 

 Segundo o autor, é natural, muitas vezes, que o uso de determinadas tecnologias sirva 

também para afirmar o ego de algumas pessoas. É correto pensa na sede de consumo por 

telefones celulares como algo simbólico, uma vez que este é um produto que está presente em 

todas as classes sociais. Sendo assim, um simples peão de uma fazenda pode sentir-se um 

pouco mais “incluído socialmente” pelo fato de possuir um aparelho celular. 

 Néstor García Canclini (2001) afirma que por meio do consumo as pessoas transmitem 

mensagens aos grupos socioculturais dos quais fazem parte. As modificações ocorridas na 

maneira de consumir mudaram as possibilidades e as formas de exercício da cidadania; isso 

ocorreu devido à degradação das instituições e da política. 

 Não há dúvida que a principal mudança com o advento do celular é a mobilidade. 

Hoje, não é mais necessário estar num único lugar para ser localizado. O conceito de 

mobilidade é a principal característica no uso desta nova tecnologia. Ser facilmente 

localizado, a qualquer hora, acessar a Internet móvel ou ler e-mails com total mobilidade são 

ações que passaram a definir um novo padrão de comportamento social. Para André Lemos, 

“mobilidade define-se como o movimento do corpo entre espaços, entre localidades, entre 

espaços privados e públicos. As novas práticas do espaço urbano surgem com a interface, 

entre mobilidade, espaço físico e ciberespaço” (LEMOS, 2005, p.3). 

  Por estas razões, o impacto destas tecnologias na vida das pessoas é cada vez maior. 

Seja pela busca da mobilidade que o celular oferece, ou mesmo por uma necessidade de auto-

afirmação pessoal. A verdade é que a telefonia celular trouxe grandes inovações de 

comportamento. Por oferecer mobilidade e portabilidade, pode-se pensar que o telefone 

celular transformou-se em uma “extensão” do corpo humano.  

 

A difusão de fórmulas simbólicas através dos meios eletrônicos se tornou um modo 
de transmissão cultural comum e, sob certos aspectos, fundamental. A cultura 
moderna é, de uma maneira cada vez maior, uma cultura eletronicamente mediada, 
em que os modos de transmissão orais e escritos foram suplementados – e até certo 
ponto substituídos – por modos de transmissão baseados nos eletrônicos (MC 
LUHAN apud THOMPSON, 1998, p.297). 

  

As pessoas passaram a ter a sensação de conectividade total e o celular se transformou 

em um meio de comunicação próprio. Mas há quem pense que este cenário também traz 
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alguns riscos. Para o sociólogo Zygmunt Bauman, a “pós-modernidade”, o “fim da história” 

ou as mudanças radicais do convívio humano estão relacionados ao fato de que o longo 

esforço para acelerar a velocidade do movimento chegou ao seu “limite natural”. 

 O simples acesso a e-mails na fila do banco ou mesmo dentro de um metrô, criou, de 

fato, um novo modelo de comportamento. E esta é uma mudança que estará em constante 

evolução. Nada se compara à facilidade de poder entrar em contato com as pessoas a qualquer 

hora ou em qualquer lugar quando se necessita. Entretanto, existem os aspectos negativos 

desta facilidade, como a perda de privacidade e o fim dos limites entre o trabalho e o lazer. A 

certeza de que a pessoa pode ser encontrada onde esteja, por meio do celular, faz com que ela 

esteja sempre disponível, inclusive para resolver problemas profissionais fora do horário de 

trabalho. São situações inconvenientes que esta tecnologia traz à vida das pessoas. O fim da 

privacidade pelo fato de andarmos com um instrumento de comunicação portátil e as 

situações inconvenientes que isso pode acarretar é um dos problemas existentes neste novo 

formato de comunicação. 

 

2.2 Modos de compreender o consumo  

 

 O consumo pode ser definido como a satisfação de necessidades e desejos, pela 

compra e utilização de benefícios proporcionados por serviços e /ou produtos. Consumo pode 

ser entendido como uma prática de adquirir, uma ação ou um efeito de consumir; o consumo 

não remete somente à posse de objetos, mas sim à apropriação coletiva deles. O mercado 

disponibiliza os produtos e estes são adquiridos. A divulgação do consumo é tão ampla que 

consegue divulgar o uso imediato do produto comprado, oferecendo satisfação instantânea ao 

consumidor. Esses bens garantem estarem prontos para o uso sem se tornarem um bem sem 

valor. A mensagem que é passada aos consumidores é da importância que este produto tem 

para o a vida do consumidor. 

 O consumo em si é uma troca de mercadorias para uso de suas necessidades, 

ansiedades e até como objeto de desejo pessoal. A necessidade leva o consumidor à busca do 

novo produto, o qual é adquirido para substituir o que estragou. Neste caso, a finalidade da 

compra é realmente pensada, pois existe o fator da compra para um determinado fim.   

 Já a ansiedade faz as pessoas comprarem por um impulso, mesmo não tendo a 

necessidade de consumir. Este sentimento faz com que a pessoa compre um determinado bem 
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para satisfazer de alguma forma uma inquietação. Esta ansiedade muitas vezes faz com que 

consumidores se arrependam da sua compra, pois quando essa angústia passa, o produto 

adquirido perde o seu valor e este simples impulso gera mais uma vez a angústia que leva ao 

remorso. 

   Já o consumo como objeto de desejo tem o seu início através da imagem visual, seja 

na televisão ou nos demais meios de comunicação, através do discurso direto e indireto, que 

exercem uma grande influência na vontade de consumir das pessoas. Estas visualidades se 

constroem desde uma propaganda que passa na televisão a um anúncio em um outdoor, ou até 

mesmo uma vitrina de roupas ou calçados; é olhar e começar a alimentar a sensação de não ter 

este produto, mesmo tendo. O desejo de consumo está em constante movimentação, 

interagindo conforme as tendências; há uma construção contínua de desejos. E esses desejos 

existem por haver uma comunicação, uma mensagem passada para o consumidor, seja escrita 

ou somente imagética.                                                                                                            

 O ato de consumir é comum a todas as camadas sociais da população e, além disso, 

atende às necessidades dessas pessoas como um processo de auto-afirmação, proporcionando 

assim, posse, poder, felicidade ou o prazer por consumir determinado produto mesmo não 

havendo necessidade de obtê-lo. García Canclini afirma que “consumir é participar de um 

cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz, e pelo modo de usá-la” (CANCLINI, 

2001, p. 78). Segundo o pesquisador, a sociedade consome idéias o tempo todo, pois o 

consumo é um conjunto de processos socioculturais. 

 O consumo está, de certa forma, compreendido pela lógica econômica de cada 

indivíduo. Cada pessoa consome para as suas necessidades, conforme o alcance de seu poder 

aquisitivo. Para que haja este consumo, existem diversos motivos tais como o crescimento da 

renda, a expansão, a motivação, a variedade das ofertas do mercado, entre outros. Na 

sociedade capitalista e contemporânea, a aparência e a exibição se tornam valores mais 

importantes do que a própria existência. 

 Em outra abordagem, Bauman relaciona o consumo com os desejos, demonstrando 

que a necessidade de consumir não é saciada a cada novo consumo. “O consumismo não se 

refere à satisfação dos desejos, mas a incitação do desejo por outros desejos, sempre 

renovados – preferencialmente do tipo que não se pode, em principio, saciar” (BAUMAN, 

2007, p.121). 
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 De uma forma mais genérica, podemos definir o consumo como um conjunto de 

crenças, necessidades e valores que as pessoas agregam quando praticam o ato de consumir. 

Este mercado do consumo é muito incentivado pelos meios de comunicação, responsáveis 

pela demonstração de produtos e serviços que despertam o desejo de compra na população. 

Os processos comunicacionais atuam como fator de indução para que o fenômeno (consumir) 

ocorra. Conforme Bauman (2001, p.99), “a dependência não se limita ao poder da compra, 

pois os meios de comunicação exercem um poder sobre a imaginação coletiva e individual, de 

forma que se faz consumir de um modo surreal num mundo real”. 

Em outra ampliação do conceito de consumo aqui proposto, pensa-se na dimensão que 

ultrapassa o momento da aquisição de bens, produtos e serviços. Trata-se, também, do 

processo complexo de usos que, no caso da pesquisa, as tecnologias móveis (e todos os 

produtos e serviços relacionados a ela) permitem. Nesse sentido, consumir significa também 

apropriar-se de certa tecnologia e incorporá-la de múltiplos modos no cotidiano de cada um. 

 

2.2.1 O papel da publicidade no consumo  

 

 Ao pensar na dimensão do consumo como satisfação de necessidades e desejos, a 

mídia, através da publicidade, é um dos fatores mais importantes na determinação do 

comportamento dos indivíduos. O tempo todo ela ‘induz’ as necessidades e, na maior parte 

dos casos, o faz considerando o conjunto da realidade econômica e cultural. Os anúncios 

publicitários terão maior ou menor sucesso comercial a partir do nível de suas 

correspondências com o entorno social.   

 As empresas cada vez mais se utilizam das criações através da publicidade, pois elas 

representam seus interesses e baseiam-se nos possíveis sonhos das mais diversas naturezas do 

chamado público alvo. Esta exploração do desejo, prazer e felicidade são recorrentes do ato 

de vender e consumir produtos. 

 A publicidade anuncia produtos que se destinam ao consumo de massa, porém, os 

membros de uma determinada classe identificam sua posição dentro da estrutura social pelos 

bens que consomem. Este tipo de consumo, diferenciado por categorias sociais, cria os 

chamados bens de luxo, claramente elitizados por seu preço.  
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 A venda de um produto ou de determinado tipo de serviço é a função manifesta da 

propaganda. A existência da indicação publicitária é aceita pelo consumidor para racionalizar 

a compra. Ao adquirir bens, o usuário é levado a crer que "está na moda" ou que realmente 

fez um "ótimo negócio" ao comprar um "produto durável". Para que haja o consumo, a 

publicidade faz uso de imagens e outros recursos com o objetivo de convencer e ampliar o 

grupo de consumidores para produtos apresentados como exclusivos. Realmente, na guerra da 

conquista pelo consumidor, muitos artifícios são utilizados para seduzir como brindes, 

coleções, músicas que marcaram épocas e até o uso de crianças na publicidade; tudo para 

tocar no âmago do consumidor. Isso tem sido visto como fator negativo da publicidade, 

devido ao aumento de consumo dos clientes mesmo não havendo a necessidade de tê-lo. 

 Outra crítica à publicidade diz respeito à sua tendenciosidade, uma vez que a 

informação apresentada está carregada de aspectos positivos do produto, enquanto que os 

defeitos são deliberadamente suprimidos ou encontram-se nas “entrelinhas”. Bauman ressalta 

que “quanto mais elevada a “procura do consumidor” (isto é, quanto mais eficaz a sedução do 

mercado), mais a sociedade de consumidores é segura e próspera,  mais amplo e mais 

profundo é o hiato entre os que desejam e os que podem satisfazer os seus desejos” 

(BAUMAN, 2001, p.55). 

 

2.2.2 O consumo e os fatores psicológicos  

 

 Os seres humanos possuem necessidades diversas, sejam elas fisiológicas ou 

psicológicas.  As fisiológicas referem-se às necessidades básicas das pessoas, tais como fome 

e sede, por exemplo. As necessidades psicológicas referem-se àquelas relacionadas à 

participação dos indivíduos em grupos sociais e à motivação; esta pode ser melhor 

compreendida a partir de três correntes de pensamentos. 

 A primeira delas é de um autor bastante conhecido: Sigmund Freud, o “pai da 

psicanálise”. Freud afirmou que nossas forças psicológicas são basicamente inconscientes, 

não sendo possível compreender suas próprias motivações. Estas “forças”, segundo ele, 

variam de acordo com cada situação. Status, poder, bem-estar ou conforto são motivações que 

levam as pessoas a comprar bens e serviços. Dependendo da situação, uma dessas motivações, 

ou todas, podem estar presentes, influenciando o indivíduo na decisão de comprar um 

produto.  
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 A segunda corrente de pensamento foi defendida pelo psicólogo humanista Abraham 

Maslow (1970) e é conhecida como “a teoria da hierarquia das necessidades”. Seus estudos 

foram desenvolvidos nas décadas de 40 e 50 e é a mais conhecida das teorias da motivação. 

Neste estudo, o autor explica que os indivíduos são motivados por necessidades específicas e 

atendem a uma hierarquia de grau de importância. De acordo com esta teoria, o indivíduo tem 

necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de 

auto-estima e necessidade de auto-realização. É no último patamar da pirâmide (figura 2) que 

Maslow considera que a pessoa tem que ser coerente com aquilo que é na realidade. Segundo 

ele, "temos de ser tudo o que somos capazes de ser, desenvolver os nossos potenciais". 

 Entretanto, existem várias críticas à sua teoria; a principal delas afirma que é possível 

uma pessoa estar auto-realizada, mesmo não conseguindo uma total satisfação de suas 

necessidade fisiológicas. 

 

 

 
  FIGURA 2. Hierarquia das necessidades de Maslow 

As necessidades fisiológicas, de que fala Maslow, são aquelas básicas, tais como a 

fome, a sede, o sono, o sexo, a excreção e o abrigo. Já as necessidades  de segurança vão 

desde a simples necessidade de sentir-se seguro ao estar dentro de casa até as formas mais 

complexas de segurança como uma vida profissional estável ou possuir um plano de 

previdência privada. E as necessidades sociais ou de amor referem-se ao afeto, carinho e 
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outros sentimentos, tais como integrar um grupo social ou fazer parte de um clube. As 

necessidades de auto-estima compreendem o reconhecimento das capacidades 

pessoais/intelectuais do indivíduo e o reconhecimento dos outros em relação à capacidade de 

adequação às atividades que este indivíduo desenvolve. Completando a pirâmede, estão as   

necessidades de auto-realização, em que a pessoa procura desenvolver seus projetos pessoais, 

na busca da realização de seus sonhos. Talvez esta teoria não explique toda a complexidade 

da questão, pois pessoas com menos condições financeiras, muitas vezes, compram produtos 

caros, ainda que tenham extrema dificuldade em arcar com os pesados parcelamentos na 

compra destes produtos.  

O principio básico da fundamentação dessa teoria consiste em saber em que nível de 

satisfação a pessoa está. Com esta informação, se trabalha a necessidade hierarquicamente 

superior. No caso da comercialização de telefones celulares, os consumidores, por exemplo, 

que estiverem no nível mais baixo (o das necessidades fisiológicas), segundo Maslow, 

apreciariam aparelhos mais simples, com funções básicas.  Já as pessoas que se encontram nos 

níveis acima, ou no topo (auto-realização), sentiriam a necessidade de ter um aparelho mais 

avançado, com um número maior de funcionalidades.  Segundo a teoria de Maslow, fica fácil 

compreender a necessidade de consumidores que já estão no topo desta pirâmide; a elas são 

ofertados os produtos mais caros, no caso, os celulares de última geração. 

 A terceira corrente de pensamento, defendida pelo psicólogo Frederick Herzberg, 

desenvolveu a teoria dos dois fatores, segundo a qual, o indivíduo se encontra em duas 

situações: satisfação e insatisfação. No momento da compra, não basta ter elementos de 

insatisfação presentes. Para o consumidor realizar a compra, é necessário que fatores de 

“satisfação” estejam presentes para que haja motivação para efetuá-la. Os fatores que levam à 

satisfação são diferentes daqueles levam à insatisfação. Para Herzberg, a satisfação consiste 

em uma motivação intrínseca, que está relacionada com o aumento do consumo ligado a uma 

satisfação total.  As pessoas tentam obter essa satisfação consumindo, na tentativa de 

preencher um lugar vazio. Um lugar que gostariam que estivesse ocupado pelo amor, afeto e 

carinho. Estes indivíduos querem ser amados e para isto precisam adquirir tudo aquilo que os 

façam serem mais desejados, admirados, importantes e valorizados.  

 Já os meios de comunicação usam as mensagens veiculadas para levar o consumidor a 

associar o consumo à felicidade. Os meios trabalham a idéia de que através da aquisição de 



22 

determinados produtos, estas pessoas serão mais felizes. A aceitação deste discurso por uma 

grande parte da população sem condições objetivas de consumir o que lhes é proposto, é 

legítima. Os receptores destas informações buscam a realização pessoal, através da posse de 

bens almejados pelas elites e pelos demais membros da sociedade.  Segundo Garcia Canclini 

(2001, p.45), “quando selecionamos os bens e nos apropriamos deles, definimos o que 

consideramos publicamente valioso, bem como os modos com que nos integramos e nos 

distinguimos na sociedade, com que combinamos o pragmático e o aprazível”.  

 Consumir é satisfazer uma necessidade que traga a sensação de ser “mais amado”, 

embora esse sentimento não dure muito, retornando ao ciclo inicial compulsivo do consumo. 

Compulsão pode ser entendida como o comportamento de uma pessoa que faz repetidamente 

determinada ação porque não consegue evitar. O ato de não fazer leva à ansiedade e à 

inquietação, gerando no consumidor a dor da carência, uma tristeza que o levará ao consumo 

mais uma vez, formando, assim, um círculo vicioso. A influência derivada desta crença é 

imensa e as pessoas são estimuladas a adquirir os objetos da moda. Esta teoria sugere que, 

através da compra destes produtos, estas pessoas tenham a sensação da felicidade.  

 De acordo com este discurso e com esta prática, o fato de uma determinada pessoa não 

possuir certo produto, que é considerado “essencial”, pode significar sua pertença a uma 

posição “inferior” no ambiente social da qual faz parte. Não se pode deixar de observar que, 

na atual sociedade, o indivíduo, em algumas situações, é mais valorizado pelo que tem do que 

pelo que é; ou seja, a visão de mundo materialista faz com que as pessoas sejam medidas 

através dos bens materiais que podem ter acesso. 

 

3 TECNOLOGIA EM TELEFONIA MÓVEL  

 

3.1 Evolução do celular 

 

 O telefone celular é uma evolução dos antigos sistemas de comunicação via rádio, 

utilizados por táxis e serviços de segurança. Atualmente, o celular é o principal meio de 

comunicação móvel, utilizado por bilhões de pessoas no mundo todo. Segundo dados 

divulgados em setembro de 2008, pela União Internacional de telecomunicações (UIT), o 

número de aparelhos celulares no mundo pode chegar a quatro bilhões até o final de 2008. 

Isso representa um total de 61% da população mundial. 
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 O primeiro celular surgiu em 1972, quando um pesquisador do fabricante Motorola 

realizou uma chamada de um aparelho que pesava mais de um quilo e tinha um tamanho 

maior que de um tijolo. A primeira geração de celulares usava uma tecnologia analógica. 

Estes celulares serviam basicamente para transmissão de voz. Serviços como mensagem de 

texto e identificador de chamadas – tão comuns nos celulares de hoje - não estavam 

disponíveis para aparelhos com esta tecnologia. 

 

 

FIGURA 3. Celular Analógico 

  

 Os celulares analógicos também não ofereciam privacidade nas ligações. 

Involuntariamente, era possível captar uma ligação de outro usuário, na mesma área de 

cobertura. Com o passar do tempo, a tecnologia analógica deu lugar para a segunda geração. 

Desta vez, sob uma plataforma digital, os celulares passaram a disponibilizar serviços 

avançados tais como mensagem de texto, siga-me, conferência e acesso à Internet. Outra 

vantagem da segunda geração de celulares foi garantir segurança na comunicação. Com a 

tecnologia digital, as ligações de voz passaram a ser criptografadas, impedindo a 

interceptação involuntária de outros usuários do sistema. 

 Ainda na segunda geração, ocorreram diversas mudanças que possibilitaram uma 

gama de novos serviços, com destaque para o acesso à Internet numa velocidade cada vez 

maior. As pequenas evoluções nesta plataforma digital contribuíram para a implementação da 

tecnologia de terceira geração, já usada pelas operadoras de telefonia celular no Brasil. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4. Celular digital 
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 Com a terceira geração (3G), já é possível navegar na Internet com altíssimas taxas de 

velocidade. Com esta nova tecnologia, os telefones podem realizar chamadas de vídeo, 

através dos quais, além de ouvir a voz do interlocutor, é possível vê-lo, através do visor do 

celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir do serviço 3G, que permite transmissão de dados em velocidade de banda 

larga, os usuários podem fazer downloads de arquivos de forma rápida, independentemente do 

tamanho dos diferentes arquivos (planilhas, fotos ou músicas). Com esta nova tecnologia é 

possível realizar videoconferências, sem prejuízo na transmissão de dados e garantia de 

excelente qualidade de imagem. Podemos definir “transmissão de dados” como transmissão 

de informações através de uma rede de dados. Tudo que é enviado ou recebido pela Internet 

entra nesta definição. As transmissões de dados podem ser realizadas, basicamente, através de 

duas formas: meios físicos e meios não-físicos, este último também chamado de wireless (do 

inglês, sem fio). Os meios físicos são vários: cabo, fibra ótica e cable modem (TV a cabo) e 

os meios sem fio (wireless) são realizados por satélite, wi-fi, rádio ou celular. 

 
FIGURA 6. Meios para utilizar a transmissão de dados 

FIGURA 5. Celular 3G 
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 Um aspecto importante que deve ser ressaltado é a “portabilidade numérica”. Com 

este serviço, oferecido pelas empresas de telefonia, o usuário de telefonia móvel poderá 

mudar seu número, sem a necessidade de mudar de operadora. Sem dúvida, uma grande 

facilidade para o mercado consumidor. Este serviço, certamente, obriga as empresas do setor 

a serem cada vez mais competitivas. A “portabilidade numérica” já esta sendo oferecida em 

diversas regiões do País, numa espécie de projeto-piloto. A previsão da ANATEL, órgão que 

regula o setor, é de que até março de 2009 esta facilidade já esteja disponível a todos os 

estados do País. 

 Segundo dados da ANATEL, referentes a setembro de 2008, o crescimento no número 

de celulares ativos no país foi de 1,71% em relação a mesmo período do ano passado. Foram 

mais de 2.367.663 novas habilitações. Com este resultado, o Brasil possui hoje 140.788.562 

assinantes de celulares. Deste total, 81,09% são pré-pagos e 19,91% pós-pagos. 

 

3.2 Aparelhos celulares: características e funções  

 

 Os atuais aparelhos celulares integram o que há de mais moderno em tecnologia de 

comunicação. Dos modelos mais básicos aos mais avançados é possível identificar serviços 

fundamentais ao dia-a-dia do usuário de telefonia móvel. Os serviços disponíveis nestes 

aparelhos podem ser divididos por categorias como: multiplicadores, entretenimento, 

mensagens multimídia e dados. 

 São chamados de multiplicadores, todos os serviços que “multiplicam” a capacidade 

de comunicação do usuário. Podemos destacar os principais deles: caixa postal de voz, 

chamada em espera, conferência e siga-me.  O serviço de caixa postal de voz funciona como 

uma secretária eletrônica virtual, permitindo que o usuário não perca nenhuma chamada, 

registrando as ligações recebidas e os recados deixados pela pessoa que ligou.  A função de 

chamada em espera permite que o usuário atenda uma segunda chamada em curso, sem 

desligar a primeira, podendo, inclusive, alterar de uma para outra sem que haja prejuízo da 

privacidade da ligação.  

 Com a necessidade cada vez maior de comunicação imediata, outro serviço que se 

destaca na área de telefonia celular é o serviço de conferência. Esta função permite ao usuário 

realizar uma chamada simultânea para até quatro pessoas. Neste caso é criada uma “sala de 

bate-papo” com os cinco telefones, como se todos estivessem numa reunião. A conferência 
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permite que haja economia com deslocamento e garante agilidade no processo de 

comunicação. Este é um serviço frequentemente usado no meio empresarial, mas que também 

começa a ser desfrutado pelos usuários comuns. O siga-me é outra função que possibilita ao 

usuário transferir as ligações direcionadas ao seu telefone. Com esta facilidade, as ligações 

recebidas podem ser transferidas para qualquer número de telefone – fixo ou celular. O 

serviço é indicado para os momentos em que o usuário não pode atender as ligações, no caso 

dele estar em uma reunião de trabalho, por exemplo. 

 Na área de entretenimento, muitos são os serviços presentes nos atuais celulares. Hoje 

é possível personalizar o celular, deixando o aparelho com a “cara” do usuário. Papéis de 

parede podem ser inseridos nos aparelhos, da mesma forma como já é feito hoje nos 

computadores. Também é possível personalizar toques e campainhas com músicas no formato 

MP3, padrão utilizado em computadores. Há, ainda, a opção pelo download de jogos; este 

serviço, além de oferecer entretenimento às pessoas, gera uma gigante fonte de receita para as 

operadoras. 

 Os serviços de mensagem multimídia permitem aos usuários o envio de fotos, músicas 

e textos em uma mesma mensagem. Além da facilidade de as mensagens serem enviadas para 

celulares de qualquer operadora, este serviço possibilita o envio para endereços de email, de 

qualquer provedor. Desta forma, uma foto tirada em uma praia do Rio de Janeiro pode ser 

enviada pelo celular e chegar, segundos depois, a uma pessoa em qualquer país do mundo, 

pela Internet. 

 Na categoria de serviços de dados, os celulares permitem total conexão com o mundo 

através da rede de dados das operadoras. Com estes serviços é possível conectar um 

computador à Internet de qualquer lugar onde haja cobertura da operadora de celular. Os 

computadores são conectados a aparelhos celulares através de um cabo no padrão USB, por 

infravermelho ou bluetooth. Outro modo bastante utilizado atualmente é a conexão dos 

laptops (notebooks) com um mini-modem. Este pequeno dispositivo, com um chip da 

operadora incluso, possibilita acesso à rede de dados com velocidade de banda larga. 

 
3.3 Exemplos de usos do celular 
 

A tecnologia móvel tem sido uma aliada constante no processo da comunicação social. 

As facilidades do uso da telefonia celular como meio de transmissão de dados têm 

proporcionado avanços significativos na área de comunicação. 
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 Exemplos de aplicações práticas destas funcionalidades têm se espalhado pelo mundo 

afora, trazendo velocidade nas coberturas jornalísticas e transformando radicalmente o dia-a-

dia de empresas de comunicação. Há inúmeros casos que relatam esta realidade. O jornalista 

Javier Castaneda, do jornal espanhol El País, lançou um blog 

(http://blogs.elpais.com/micrografias/) com fotos do cotidiano, usando apenas uma câmera de 

celular.  As fotos são inseridas no blog através do próprio telefone móvel, usando a rede de 

dados de sua operadora. O site também possibilita uma total interatividade com os 

“internautas”, que podem postar e compartilhar comentários. 

 Mas não é somente o cenário internacional o palco destas novas experiências. O portal 

Uol publicou, recentemente, uma matéria que mostra uma experiência inovadora  em solo 

brasileiro. O Jornal Commercio, de Pernambuco, em parceria com a operadora Claro e com 

dois fabricantes de celular levou uma equipe de jornalistas para fazer fotos sob uma ótica 

jornalística. A idéia, segundo Jarbas Jr , editor de fotografia do jornal, "foi colocar nas mãos 

de profissionais o que a indústria da tecnologia oferece. São máquinas que têm recursos muito 

bons. E a proposta foi aproximar o leitor com o jornal, além de mostrar o que uma câmera de 

celular pode render na mão de um profissional”2.  

 No Brasil, o diretor geral do site de opiniões do Jornal de Debates, Pedro Markun, 

levou até a Festa Literária Internacional de Parati, em julho de 2007, uma equipe de 

jornalistas para cobrir este evento. Usando celulares que pesavam 300g e com alta resolução 

de vídeo, a cobertura da atividade explorou o conceito de portabilidade e mobilidade. O vídeo 

com as reportagens era editado e postado diretamente em um blog.3 

 Os exemplos não param por aí. Outra empresa de comunicação, a MTV Brasil, exibe 

no programa “Gordo Viaja”, apresentado pelo irreverente João Gordo, vídeos captados por 

telefones celulares. O programa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 23h, exibe matérias 

gravadas em diversos lugares do mundo através destes dispositivos móveis.   

 Outra experiência com a aplicação desta tecnologia móvel é o Retrato Celular, um 

reality-show transmitido pelo canal Multishow, da Globosat, diariamente, às 21h45min. O 

programa é feito a partir de imagens captadas através de aparelhos celulares que foram 

entregues a pessoas de vários lugares do Brasil. Eles tiram fotos e gravam cenas de fatos 

inéditos de suas vidas, no cotidiano. Com este formato de programa televisivo, jovens do 

                                                 
2Fontes : www.jcimagem.com.br 
3 Fonte: www.blogdaflip.wordpress.com 
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Brasil inteiro contam histórias de vida, através do celular. As fotos e vídeos podem ser 

acessados em site 4 

 A utilização da telefonia móvel se tornou tão comum em tempos atuais que até mesmo 

o Vaticano fez uso de suas facilidades para comunicar a morte do Papa João Paulo II, em 

2005. Mensagens da morte do Pontífice foram enviadas do próprio vaticano para os 

jornalistas, através de SMS (mensagens de texto no celular), comunicando o que havia 

acontecido com o Papa. Numa mensagem curta e rápida – como é a velocidade da informação 

em tempos de telefonia móvel e Internet - o Vaticano comunicou: “O Santo Padre morreu 

nesta noite, às 21h37min em seus aposentos. Todos os procedimentos previstos na 

Constituição Apostólica Universi Dominicci Gregis, promulgada por João Paulo II, em 22 de 

fevereiro de 1996, foram colocados em andamento5. Neste caso, o modo de se comunicar, via 

SMS, em tempo real, funcionou e foi de extrema importância na divulgação do fato ocorrido. 

Em outras tragédias que marcaram o mundo, nos últimos anos, a tecnologia também 

cumpriu um importante papel. Um exemplo foi o uso do celular para registrar momentos de 

tristeza e sofrimento, como nos episódios das explosões de bombas no metrô em Londres, o 

atentado em Madri e o furacão Katrina, em New Orleans (EUA). É comum, em eventos desta 

natureza, haver o rompimento dos serviços de energia elétrica. Desta forma, há dificuldades 

para os jornalistas registrarem as informações e enviar para as redações dos veículos de 

comunicação. Com os celulares, minutos após estes acontecimentos, diversos vídeos 

começaram a circular pela Internet. Muitos gravados por pessoas que ainda estavam sob os 

escombros. Um dos mais marcantes registros em vídeo, realizado por um celular, foi a morte 

do iraquiano Saddam Hussein. O vídeo ganhou destaque nas principais emissoras de televisão 

do mundo.  

 Outra forma, já bastante usual na área de comunicação, é o envio de fotos do celular 

para as redações. A facilidade, usada por repórteres e fotógrafos destes veículos, é oferecida, 

também, aos leitores destes jornais. Em Santa Maria (RS), os jornais Diário de Santa Maria e 

A Razão usam este recurso permitindo aos leitores que enviem fotos de seus celulares para 

serem publicadas nas seções dedicadas para este fim. 

 A Rede Globo de televisão tem usado a tecnologia de telefonia móvel para ampliar a 

participação dos telespectadores do programa Fantástico. As pessoas gravam vídeos em seus 

                                                 
4 Fonte: www.retratocelular.globolog.com.br 
5 Fonte: www.terra.com.br  - outubro 2007 
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celulares e enviam para os quadros “Bola Cheia e o Bola Murcha”, onde são exibidos os 

melhores lances ou as furadas mais engraçadas nas partidas amadoras de futebol. 

 O uso de imagens e gravações amadoras tem um destaque especial nas programações 

das emissoras, seja pela disponibilidade maior das tecnologias e também pelo fato de haver 

maior interatividade destes veículos com seu público. Há, ainda, uma outra razão para o 

aumento destes espaços nas programações dos telejornais. Muitas vezes, é um vídeo ou uma 

foto registrada por um cidadão comum, o único registro de um fato jornalístico importante.  

 Esta “necessidade” de ampliar o contato com seu público fez com que o portal Terra 

desse início ao Você Repórter: um novo formato de interatividade entre o portal e o 

internauta. Tudo funciona de uma forma bem simples. O usuário digita uma mensagem com 

legenda da foto (local, data e horário, nome, telefone de contato) e envia para o portal da 

operadora. Tudo rápido e fácil, com a velocidade que o jornalismo precisa. O constante uso 

das mensagens de texto via celular (SMS) já é uma realidade em vários países do mundo. No 

Japão e na Finlândia existem as thumb tribes, as tribos de jovens que usam frequentemente 

este formato de comunicação. 

 No Tsunami, em 2004, que atingiu a Ásia e a África, as mensagens de texto em 

celulares foram muito usadas para localizar vítimas desaparecidas, avisar parentes, fazer 

doações, gerando uma mobilização mundial. Esse recurso móvel digital permitiu a divulgação 

de relatos em tempo real, no exato momento em que ondas engoliam prédios e matavam 

nativos e turistas que tomavam sol na praia. “Por meio deste serviço, pessoas de diversos 

países se mobilizaram através de seus celulares para ajudar as vítimas do Tsunami” (LEMOS 

e NOVAS, 2005, p.33).  

Exemplos como estes estão relacionados, certamente, às Smart Mobs, práticas 

contemporâneas de mobilização social através do SMS. Com esse novo modelo de 

comunicação rápida e curta, pessoas formam verdadeiras redes de solidariedade.  Um dos 

casos mais impactantes desses smart mobs ocorreu nas Filipinas, onde trocas de mensagens 

levaram uma multidão para protestar contra seu governo, o que levou o Presidente Estrada a 

ser deposto e o partido derrotado.  
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4 ANÁLISE 

 

4.1 Usos e Consumos da Telefonia Móvel em Santa Maria 

  

  Como parte da pesquisa, depois de levantamento bibliográfico e discussão teórica já 

apresentados, buscou-se analisar os usos da telefonia móvel celular, frente aos serviços e 

produtos oferecidos, identificando os fatores, contributivos e restritivos, capazes de definir 

múltiplos usos desta tecnologia. Estas informações foram obtidas através de trabalho de 

campo, em um primeiro momento, com a aplicação de formulários que foram os instrumentos 

utilizados para averiguar como realmente os consumidores apropriam-se da telefonia móvel. 

  A aplicação dos formulários foi realizada com o objetivo de buscar compreender o que 

a telefonia móvel proporciona aos seus consumidores e o que esses sujeitos procuram nessas 

tecnologias. A escolha dos entrevistados para a pesquisa foi feita em alguns pontos do centro 

de Santa Maria, através do convite para responder ao formulário.  

  A pesquisa de campo realizou uma abordagem aleatória com vistas a obter uma 

diversidade de perfis de possíveis entrevistados, o que incluiu estudantes, publicitários, 

professores, empresários, diaristas, taxistas, farmacêuticas, autônomos, bancários, 

funcionários públicos, psicólogos,  entre outros. A faixa etária dos entrevistados escolhidos 

foi entre 20 e 65 anos, conforme indica o gráfico abaixo: 

 

   

Faixa Etária - Entrevistados

30 e 40 anos

27,50%

40 a 50 anos

22,50%

20 a 30 anos

25%
60 a 65 anos 

7,50%
50 a 60 anos 

17,50%

 
                 Gráfico 1 – Faixa etária dos entrevistados 
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 A tabela abaixo mostra a faixa etária dos entrevistados e suas respectivas profissões. 

Para obter um melhor resultado na análise, buscou-se abordar pessoas de diferentes faixas 

etárias e profissões diversas. 

 

 
Faixa Etária Profissões dos entrevistados 

Entre 20 e 30 anos 1 vigia, 4 estudantes, 2 vendedores,  
1 autônoma, 1 dentista, 1 padeiro 

Entre 30 e 40 anos 2 psicólogas, 2 funcionárias públicas, 2 empresários,  
1 Consultor de Treinamentos, 1 Consultor Empresarial, 1 

Gerente de Negócios, 1 autônomo, 1 Advogado 
Entre 40 e 50anos 1 comerciante, 1 diarista, 2 professoras, 2 taxistas,  

1 publicitário, 1 servidor publico municipal, 1 Bancário 
Entre 50 e 60anos 1 publicitário, 1 do lar, 1 farmacêutica, 1 engenheiro,  

1 técnica em enfermagem, 1 empresário, 1 comerciante 
Entre 60 e 65 anos 2 aposentados, 1 comerciante 

 
   

4.2 Procedimentos metodológicos adotados 

   

 A coleta de dados foi elaborada com base em um formulário, com vinte questões, 

fechadas e abertas, sobre o consumo e usos do celular, sobretudo quanto à compra de 

aparelhos e serviços oferecidos, e sobre as múltiplas apropriações das possibilidades da 

tecnologia móvel. 

 Esta técnica adotada busca associar o que realmente os usuários consomem e como 

usam as tecnologias móveis. O formulário (Anexo A) adotado serviu como guia para a coleta 

de informações, tendo sido aplicado da seguinte maneira: o pesquisador fazia as perguntas, 

conforme o roteiro, e os entrevistados respondiam através das opções disponibilizadas no 

formulário. Nas perguntas abertas, o pesquisador registrou no próprio instrumento de pesquisa 

tudo que o entrevistado respondia. Desta forma foi possível entender melhor como os 

entrevistados relacionam-se com a telefonia móvel, seus aspectos positivos e negativos, e as 

diversas formas de consumo observadas. O que entendem dessas tecnologias, a forma como 

gastam com as tecnologias e seu modo de pensar frente à telefonia celular também foram 

fatores explorados.  

 Na primeira etapa do trabalho de campo, foi realizado um pré-teste, para averiguar a 

aceitação e clareza das questões, a fim de realizar os ajustes necessários. Após, foi iniciada a 

aplicação do formulário com o público em geral.  
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 O formulário foi respondido pelos entrevistados durante cerca de dez e quinze 

minutos, de maneira clara e objetiva. Foi aplicado para quarenta pessoas, entre 29 de outubro 

e 5 de novembro de 2008, em diversos locais da cidade de Santa Maria, como shopping, 

farmácias, pontos de táxi, na rua, restaurantes, cafés, universidade etc. Como fator positivo 

desta etapa, vale ressaltar que as pessoas entrevistadas foram bastante receptivas durante a 

aplicação do formulário. 

 

4.3 Perfil dos Entrevistados e Consumo do celular  

 

 Dos quarenta entrevistados, 50% foram mulheres e 50% homens, com idades entre 20 

e 65 anos. Todos os entrevistados possuem aparelho celular, o que mostra o alto consumo 

dessa tecnologia; no entanto, as formas como fazem uso e os motivos para possuírem o celular 

foram bem diversos. 

 As profissões das pessoas entrevistadas foram as mais diversas. A abordagem atingiu 

desde um padeiro, que usa o aparelho para a comunicação fora do seu horário de trabalho, a 

um engenheiro, que faz uso do celular de diversas formas, acessando à Internet e até usando o 

aparelho como mini-modem.  

 Há casos como o de uma professora de 41 anos, que consome a telefonia móvel pelo 

simples prazer de comprar. Ela adquiriu um modelo novo de celular atraída apenas pela cor do 

aparelho, por exemplo. As suas funcionalidades os serviços oferecidos não foram  

questionados.  

 Quando questionados a respeito das funções que seus respectivos aparelhos oferecem, 

a metade dos entrevistados respondeu que compra o celular por alguma função que lhes é útil, 

sem conhecimento do restante dos serviços disponíveis pelo mesmo aparelho. Cinco dos 

entrevistados possuíam aparelhos que oferecem serviços de telefonia mais atuais. Ao 

comentar sobre as características do celular, vários entrevistados ficaram surpresos ao saber 

das demais funcionalidades que o equipamento oferecia, o que indicou um uso subaproveitado 

de suas potencialidades. Pelo menos oito pessoas questionadas responderam que sabem das 

funções de seus aparelhos, e tem conhecimento do que o mercado oferece aqui e até fora do 

Brasil, das tendências, do que está por vir, e do que existe de melhor na telefonia móvel.  

 Os consumidores da telefonia móvel apresentaram perfis muito diferentes. A partir 

disso, procurou-se descobrir o que estes consumidores realmente buscam nos serviços de 
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telefonia móvel. A renda mensal dos entrevistados foi na faixa de menos de R$ 500,00 a mais 

de R$ 5000,00, como gráfico abaixo mostra, sendo a metade concentrada na faixa até R$ 

2000,00 e a outra metade de R$ 2000,00 a R$ 5000,00. As faixas salariais com maior número 

de entrevistados ficaram entre R$ 500,00 e R$ 1000,00 (com 25%) e entre R$ 3000,00 e R$ 

5000,00 (com 25%), o que demonstra diferentes grupos de poder aquisitivo divididos dentro 

de um certo equilíbrio.  

 

 
    Gráfico 2 – Renda mensal dos entrevistados 

 

Sobre os planos de pagamentos das tarifas de telefonia móvel dos entrevistados, como 

indica o gráfico abaixo, pode-se analisar certa resistência dos consumidores em obter um 

celular de conta. A diferença do percentual deixa claro que o sistema pré-pago, nesta 

pesquisa, ainda é o mais procurado, ou seja, o mais consumido pelos entrevistados. Os dados 

confirmam os registros da ANATEL, segundo os quais, em outubro de 2008, 80,77% dos 

usuários possuíam celular pré-pago enquanto 19,27% optaram pelo plano pós-pago. 

 

Renda Mensal dos entrevistados  
 

Mais de  
R$ 5.000 
10% Entre 

R$ 500 e R$ 
1.000 
25% 

Entre 
R$ 1.000 e R$ 

2.000 
15% 

Entre 
R$ 2.000 e R$ 

3.000 
10% 

Entre 
R$ 3.000 e R$ 

5.000 
25% 

Não informam 

5% 
Menos de 

R$ 500 
10% 
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Planos de pagamentos

Pós-pago

10%

Pré-pago

90%

 
    Gráfico 3 - Plano de pagamento dos entrevistados 

 

A média do consumo mensal, ou seja, o valor gasto em telefonia móvel, por mês, 

estão relacionados à forma de pagamento que os entrevistados escolhem. O resultado obtido a 

partir dos formulários distribuído aos 40 entrevistados pode ser consultado no gráfico a 

seguir: 

Consumo Mensal

Acima de 
R$ 100

40%

Entre 
R$ 20 e R$ 30

30%

Entre 
R$ 30 e R$ 50

30%

 
    Gráfico 4 – Consumo mensal em telefonia móvel6 

 

  O que os entrevistados levam em conta ao adquirir aparelhos celulares, conforme a pesquisa, 

são as funções ou os recursos que a tecnologia móvel proporciona a cada usuário. Os 

entrevistados buscam por alguma utilidade no celular, desde o despertador ao acesso à 

Internet. As promoções aparecem em segundo lugar: os entrevistados procuram datas 

comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e o Natal, para 

                                                 
6 Faltou o consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00, mas nenhum entrevistado apontou este valor. 
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comprar um aparelho celular. O objetivo dos consumidores é buscar a melhor oferta ou o 

melhor custo benefício do plano contratado. De acordo com a pesquisa, 60% dos entrevistados 

pagam uma média de R$ 500,00 a R$1000,00 por um aparelho. Foram utilizadas nesta 

questão perguntas abertas para os entrevistados. Os 40% restantes gastam menos de R$ 

500,00 na compra do celular. 

   Para 75% dos entrevistados, um dos fatores determinantes na hora de fechar um 

negócio é a operadora; aquela que oferecer as melhores propostas ou promoções, de acordo 

com a necessidade do cliente, consegue vender com uma facilidade maior. Os entrevistados 

deixaram bem claro que o adequado é que toda a família, namorado (a) ou amigos tenham 

celulares da mesma operadora, o que significa ligações mais baratas e um satisfatório custo 

mensal. As operadoras disponibilizam promoções para o consumidor poder falar mais barato 

ao ligar para outro celular da mesma operadora. É o que acontece, por exemplo, no caso de 

um usuário ter um equipamento da Nextel e ligar para outro celular da Nextel, obtendo 

valores mais baixos nas tarifas. Essa estratégia é uma forma de as operadoras obterem mais 

clientes e fidelizá-los. As ligações tarifadas para as demais operadoras possuem um custo 

diferenciado, dependendo de cada empresa.  

   As formas como os entrevistados ficam sabendo das promoções é através da mídia: 

Internet, TV, rádio e jornal impresso: os meios de comunicação mais usados pelos 

entrevistados. Segundo os relatos da pesquisa, 15% dos entrevistados compram por impulso, 

sem a real necessidade daquele produto. Já 10% dos entrevistados decidem sua compra em 

função do seu conhecimento e renda, estabelecendo valores e agindo dentro da margem de 

preço que esperam e podem pagar. A satisfação ou não quanto à compra pode levar o 

consumidor a voltar a adquirir mais uma vez o produto de determinada marca.   

   O que determina a escolha da operadora, conforme as entrevistas, é a experiência com 

a mesma. Isso mostra a flexibilidade dos consumidores: não estando satisfeitos com o que a 

operadora lhes oferece, ou com o que gostariam de obter, fazem a troca. Um mecanismo que 

irá facilitar essas trocas de operadoras é a portabilidade que estará em vigor em 2009, segundo 

a ANATEL. A portabilidade irá permitir que os clientes fiquem com seus números de celular 

mesmo trocando de operadora.  

   A média de celulares adquiridos, por ano, segundo a pesquisa, é um por entrevistado, 

desde que o aparelho não esteja danificado. Sendo assim, os usuários não pensam duas vezes e 

vão às compras de um novo aparelho, pois, como mostra a pesquisa, as pessoas já não 
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conseguem mais ficar sem este meio de comunicação. A média de celulares que cada 

entrevistado já teve fica entre três e cinco aparelhos, e a média com que falam ao telefone é de 

15 a 30 minutos por dia. 

 

4.4 Usos Diversos do Celular 

 

 O aparelho celular é o meio de comunicação indispensável para a maioria dos 

entrevistados.  Para as quarenta pessoas consultadas, o principal motivo para usar a tecnologia 

é falar com familiares, amigos, colegas de trabalho, namorado (a) e outros conhecidos. 

Conforme o gráfico apresentado:  

 

Destino das Ligações

Familiares

55% Amigos  

15%

Trabalho 

14%

Outros 

3%Namorado(a) 

13%

 
     Gráfico 5 – Destino das ligações 

 

  Como se pode observar, o índice referente à família representa mais de 50% dos 

destinos das chamadas telefônicas por celular. Isso demonstra a importância da comunicação 

com a família para os entrevistados.  

  Três dos entrevistados fazem uso do celular para serem encontrados: um aposentado, 

uma funcionária pública e uma dona de casa. O aposentado, de 64 anos, ganhou o celular de 

seus filhos, não gosta dessas tecnologias, mas teve que aderir devido à idade, e ao fato dos 

filhos não estarem perto dele a todo instante. O entrevistado conta que foi presenteado com o 

aparelho após precisar falar com alguém quando se sentiu mal na rua, sem ter a quem recorrer.  

 Outra entrevistada, uma funcionária pública de 31 anos, afirma que gosta de celular, mas não 

é dependente dele; muitas vezes, percebe que está sem o aparelho quando alguém telefona 
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para sua casa ou trabalho reclamando que ela não atende ao celular. A outra entrevistada, uma 

dona de casa de 41 anos, diz que usa o celular somente para receber chamadas. Ela conta que 

há dois anos não coloca créditos e diz acreditar que logo a operadora irá bloquear seu celular. 

Segundo ela, o aparelho é um “pai de santo”, ou seja, nunca tem crédito, só recebe ligações, 

referindo-se a  uma expressão popular para esse tipo de uso do celular. 

 

4.4.1 Aspectos Positivos dos Usos do Celular 

 

 Os entrevistados indicam uma série de aspectos considerados positivos para os usos do 

celular, considerado como meio de comunicação com uma função indispensável para a 

maioria dos entrevistados. Poder se comunicar a qualquer hora e em qualquer lugar é ganhar 

tempo e dinheiro, principalmente para quem trabalha com o celular, segundo relataram os 

entrevistados. 

 A vantagem de fazer uma reunião por celular, agendar compromissos, receber fotos, 

ouvir musica ou rádio são atrativos fortes e muito usados pelos consumidores. Os 

entrevistados ficaram bem divididos ao responderem o que mais usam no seu celular, exceto o 

uso para comunicação por voz com outras pessoas, que é o principal. Mas a mensagem de 

texto foi o serviço que teve um grande destaque, sendo referido por 70% dos entrevistados 

que usam muito as mensagens de texto, SMS ou torpedo, pelo seu custo e facilidade para 

mandar e receber informações. Outros 25% não têm o hábito de mandar mensagens, preferem 

ligar ou conversar pessoalmente. E 5% não sabem mandar mensagens, nunca enviaram.  

 Uma média de 85% dos entrevistados considera o celular como um dispositivo 

fundamental que exerce enorme importância no seu cotidiano. O celular é utilizado tanto 

como uma ferramenta de trabalho, como também como meio de comunicação com familiares,  

dando a sensação de proximidade, de poder falar, a todo instante, com amigos distantes. Esses 

entrevistados dizem também que não conseguem mais ficar sem o seu celular; além de serem 

clientes fiéis da telefonia móvel, estão dependentes dessa tecnologia. Acordam com o celular 

do seu lado, como despertador, e finalizam o dia da mesma forma, colocando o aparelho para 

despertar; o despertador de mesa, inclusive, acabou sendo substituído pelo aparelho celular. 

Os 15% restantes usam o celular, mas não o colocam como fundamental no seu dia-a-dia, 

utilizando o aparelho para uma emergência ou para serem encontrados.  
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 Essa dependência por este modo de comunicação que disponibiliza diversas formas de 

usos, de certa forma, passa despercebida por estes entrevistados, que não se dão conta de 

como as tecnologias estão introduzidas na sua vida, no seu cotidiano. 

 

4.4.2 Aspectos Negativos nos Usos do celular 

 

 A telefonia móvel também tem os seus aspectos negativos, e, conforme a pesquisa, 

alguns exemplos foram colocados pelos entrevistados.  

 Quatro entrevistados admitiram ter uma resistência a se desvincular desses aparelhos, 

se desprendendo deles, na maioria das vezes, em suas férias, considerado um momento para 

“relaxar e se 'desligar' do mundo”. Dois afirmaram que conseguem se desprender do celular 

apenas por uma semana, após ter entrado em férias. Esse fato de não conseguir se desligar do 

celular indica tamanha dependência, o que pode ser considerado um aspecto negativo das 

tecnologias, fazendo os usuários pensarem como essas tecnologias mudam a rotina, o modo de 

pensar e até de agir em seu cotidiano.  

 Conforme uma das entrevistadas, uma psicóloga, de 48 anos, antes, quando não existia 

o celular, as pessoas se comunicavam por cartas, pelo telefone convencional, telefone público 

e viviam sem grandes dificuldades. Hoje, o que se percebe é que se não tiver acesso a essa 

tecnologia, se está alienado do mundo, ou fora da realidade da comunidade em que se vive.  

 Fato é, que, a cada minuto, o mercado produz e oferta novos produtos e serviços e a 

novidade desperta o interesse, levando o consumidor a experimentar esse novo, e se essa 

novidade for aprovada, será levada adiante; foi isso que ocorreu com a telefonia móvel.  

 Não se pode fugir do lado negativo dessas tecnologias móveis. A falta de privacidade 

é um dos fatores: tendo o celular conectado a todo instante, os usuários podem receber 

ligações no seu almoço, no banho, numa reunião, ou até mesmo no final de semana entre 

familiares e amigos. Estando com o celular ligado, o indivíduo está passível de receber 

ligações indesejáveis em horários inadequados ou não satisfatórios. O mais interessante é que, 

ao serem questionados sobre os motivos de não acionarem o modo silencioso ou mesmo 

desligarem os seus celulares, alguns entrevistados responderam que: “se tenho celular é 

porque é para falar e não deixar desligado”. Os usuários não conseguem se desprender desse 

meio de comunicação; o envolvimento é muito grande, difícil de ser explicado nas entrevistas.  
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 O fato de ter que usar uma só operadora por celular é outro aspecto negativo. Três 

entrevistados afirmaram que gostariam de usar simultaneamente duas operadoras e escolher a 

operadora na hora de fazer a ligação em um único aparelho, como ocorre na Europa, sem 

precisar trocar o chip ou de aparelho toda vez que for escolher a operadora da sua preferência.

 Dez entrevistados apontaram como ponto negativo a durabilidade de suas respectivas baterias. 

Eles compram os celulares das marcas que já têm conhecimento para que sua bateria tenha 

uma duração maior, pois o que o fabricante descreve no manual não é coerente; a durabilidade 

é inferior ao descrito. Não são todos os celulares em que a bateria tem uma boa durabilidade. 

Os atuais lançamentos de celulares têm essa desvantagem: são completos em matéria de 

funções, mas deixam a desejar neste quesito da sua bateria não durar o esperado. Um 

entrevistado afirmou, ainda, que não existe um coletor específico de baterias de celulares na 

cidade e os fabricantes não têm um posto de coleta para baterias descartáveis.  

 Conforme dados levantados por três entrevistados, outra preocupação é o fato de não se saber 

ao certo os danos que o uso em longo prazo de aparelhos celulares pode causar na saúde, ao 

serem mantidos em contato direto com o corpo. Essa questão foi levantada por uma 

entrevistada que afirmou o desejo de saber mais sobre o assunto, pois leu nos jornais sobre a 

existência de um líquido corrosivo, a partir da oxidação do celular, que fica entre as cores 

azuis e vermelhas, que com o tempo se espalha por todo o celular ou na bateria e em contato 

com o corpo é muito prejudicial à saúde. 

 Outro aspecto ressaltado por três entrevistados, como sendo negativo, refere-se aos 

trotes, através de ligações feitas de celulares que tem o serviço que não identifica o número no 

recebimento da ligação. Conforme o serviço, ao se fazer as ligações deste celular, o número 

aparece como confidencial na tela do receptor da ligação, Pelas normas da ANATEL, isso é 

legal. Existe uma forma de descobrir quem está ligando, registrando a ocorrência na polícia e 

entrando com uma ação judicial, em casos de ameaças ou trotes. Este número será rastreado 

para encontrar e identificar os autores das ligações criminosas. E é desta forma que as pessoas 

que recebem trotes identificam de onde vêm estas ligações. 

 

4.4.3 Entrevistas: relatos sobre usos do celular 

 

 Após a aplicação do formulário, buscou-se, através de entrevistas com questões 

abertas (Anexo B), analisar de uma forma mais aprofundada os motivos e finalidades que 
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levam os consumidores a comprar um celular. Também se procurou resgatar fatos ou 

possíveis histórias relacionadas ao celular em seus cotidianos. Foram entrevistadas quatro 

pessoas, com diferentes perfis quanto à profissão, idade, gênero e poder aquisitivo.  

 Apesar de todos os entrevistados terem autorizado a divulgação de seus nomes 

completos, optou-se por usar apenas o primeiro nome. 

 

A importância de acompanhar a evolução das tecnologias 

Lilian, 22 anos, estudante de Publicidade e Propaganda.  

 

 Natural de Monte Negro (RS), Lilian escolheu Santa Maria para residir e cursar sua 

faculdade. Uma decisão que levou em conta, segunda ela, o fato de a cidade ser referência na 

área de educação. Lilian se considera uma pessoa apaixonada por tecnologia. Uma prova 

disso é o aparelho celular usado por ela, que é compatível com  a nova tecnologia 3G (3ª  

Geração). Lílian sempre procura adquirir celulares com o máximo de funcionalidades: rádio 

FM, vídeo chamada, acesso à internet, câmera, MP3 player.  

 A estudante gosta de um celular que permita a ela explorar esses diversos recursos 

multimídia, tais como música, fotos e vídeos. Para isso, ela considera muito importante 

aparelhos modernos e que venham com softwares capazes de sincronizar dados do 

computador. A facilidade de ter diversas funções num  único dispositivo é um dos atrativos 

para esta estudante. Lilian tem como hábito ouvir músicas em seu celular sempre que está 

caminhando na rua. Antes, isso só era possível se usasse um aparelho de MP3 player.  

 Em sua entrevista, Lilian destacou um episódio triste em sua vida e que está 

relacionado com o celular. A estudante contou que terminou um relacionamento em função de 

algumas ligações que recebeu. Através destes telefonemas, ela descobriu que seu antigo 

namorado a traía com uma outra mulher. Apesar desta experiência negativa, ela afirma que o 

celular é um ótimo aliado e que, com ele, é possível “descobrir muitas coisinhas”. Por tudo 

isso, Lilian considera seu telefone celular um companheiro inseparável. Através dele, ela se 

sente conectada ao mundo e às pessoas. Segundo ela, ouvir músicas em alta qualidade e 

registrar momentos especiais com a câmera de seu celular é algo indescritível. 

 Segundo a entrevistada, o celular também proporciona sensações agradáveis. 

Frequentemente ela é “vítima” de seus colegas de trabalho que adoram inventar situações 

cômicas, os populares “trotes”. Ela descreve um episódio bem recente em que recebeu uma 
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ligação de seus colegas para retornar imediatamente ao trabalho, pois alguém precisava 

resolver um assunto urgente com ela. Ao voltar para a loja, descobriu que o “assunto urgente” 

a esperava na cozinha. Na verdade, os colegas a chamaram para que fizesse o café. Lílian diz 

não se imagina sem o celular. 

 

O celular como instrumento de trabalho 

Ricardo Sarturi Siqueira, 31 anos, advogado. 

 

 Profissional centrado em seu trabalho, Ricardo não pára um minuto e usa o celular 

basicamente como ferramenta de trabalho. Para o advogado, o celular é de extrema 

importância na vida atual. Ricardo não leva em conta as diversas funcionalidades do aparelho, 

pois prefere, de fato, usar o telefone celular apenas para o trabalho.  

 O entrevistado acredita que as pessoas não respeitam algumas regras básicas neste tipo 

de comunicação. Ligam, segundo ele, a qualquer hora. E, o que é pior, nem perguntam se o 

interlocutor pode falar naquele momento. Uma das situações relatadas por ele é o fato de 

receber ligações de clientes que querem saber detalhes de processos judiciais na hora. Algo 

impossível para um advogado que tem mais de três mil processos por mês sob sua 

responsabilidade. Ricardo pensa que as pessoas deveriam ser mais educadas, perguntado se a 

pessoa que recebeu a ligação pode falar naquele momento. Ricardo comenta que sempre tem 

este procedimento quando telefona para algum celular. E faz isso por duas razões. Primeiro, 

porque se trata de um gesto educado de sua parte. Segundo, porque gosta de ter a atenção da 

outra pessoa. O entrevistado acredita que o celular, de fato, resolveu o problema de 

comunicação imediata, apesar de criar algumas situações constrangedoras no dia-a-dia. 

 

Se você não pode destruir o “inimigo”, junte-se a ele.  

Betina , 38 anos, empresária. 

 

 Faz pouco tempo que ela rendeu-se às novas tecnologias de comunicação. E-mail, 

celular e orkut são ferramentas de comunicação novas na vida desta empresária. “A gente tem 

que começar a se render às tecnologias de alguma forma, pois elas estão aí”, afirma a 

empresária. Trabalhando no comércio há mais de uma década, Betina viaja para outros 

estados em busca do melhores produtos para seus clientes. Empresária bem-sucedida, além da 
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paixão pelo teatro, ela adora animais de estimação. Preocupada com causas importantes, a 

empresária tem o hábito de adotar cães de rua que aparecem em frente à sua loja. Ela gosta de 

alimentar na calçada de sua loja os pequenos animais abandonados. Betina costuma comprar 

celular em épocas de promoções especiais, como campanhas de natal, por exemplo. Quando 

perde o seu aparelho, se vê obrigada a comprar um novo. E, como isso é freqüente, ela está 

sempre comprando novos aparelhos. A empresária não leva em conta a parte estética do 

celular, mas sim a facilidade de digitar mensagens de texto, uma das funções mais utilizadas 

por ela. Seu telefone é um dos modelos mais simples que existem no mercado. Considera 

muito prática a comunicação por mensagem de texto. Adora enviar e receber mensagens no 

final de ano. Acredita que é uma forma de manter contato com as pessoas de suas relações 

pessoais.  

 Ela lembra de uma vez ter deixado cair seu celular na cabeça de seu vizinho, ao abrir a 

janela de seu apartamento. Betina afirmou não conseguir mais viver sem celular. Como viaja 

com freqüência, a empresária precisa estar sempre em contato com clientes e fornecedores. 

Betina destaca a segurança que o celular oferece, pois é uma forma de comunicação 

disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Preocupada com o gasto em ligações do 

celular, a empresária contratou um plano de uma operadora que tem um limite de ligações.  

Com esse plano, ela tem total controle sobre o volume de ligações e não corre o risco de ter 

surpresas com sua fatura de telefone celular, no final do mês. Apesar de ser uma pessoa ligada 

às tendências da moda, ela não vê o celular como símbolo de status. Disse não entender o fato 

de as pessoas comprarem celulares para usar o aparelho como afirmação pessoal. Para Betina 

é impossível ficar sem o celular, pois já está dependente deste meio de comunicação. 

 

Sempre on-line 

Paulo, 38 anos, Consultor em treinamento comercial.  

 

 O consultor em treinamento comercial considera-se um heavy user7 de celular. 

Portanto, utiliza desde mensagem de texto até o acesso à internet. Paulo passa 50% de seu  

tempo na rua, na relação direta com seus clientes corporativos. Desta forma, a mobilidade 

oferecida pelo celular permite a ele desenvolver suas atividades sem prejuízo no contato com 

os clientes. Para o profissional, a possibilidade de estar em contato permanente com seu 
                                                 
7 Usuário que faz uso desta tecnologia de forma mais intensa. Pessoa que domina as diversas funcionalidades do 
aparelho e dos serviços avançados das operadoras. 



43 

público é uma necessidade primordial. A utilização de seu celular para acessar e-mail garante 

total liberdade ao consultor.  

 Segundo Paulo, ler, receber e enviar e-mails de qualquer lugar e a qualquer hora 

significa ter mais dinheiro no bolso, no final do mês.  E para que isto ocorra, ele utiliza um 

smartphone – celular com funções de computador. Paulo não se preocupa tanto com a 

aparência do celular, mas sim com as suas funcionalidades. O consultor contou que, em 2005, 

quando trabalhou em Joinville (SC), usava o celular da empresa para se comunicar com sua 

família, que estava em Santa Maria (RS), de forma gratuita. Para isso, enviou um celular da 

empresa para sua casa no Rio Grande do Sul e utilizava o serviço “tarifa zero”, disponível no 

plano corporativo de celular da empresa para a qual trabalhava. Paulo destaca as vantagens 

oferecidas, atualmente, pelas diversas operadoras. Segundo ele, fazer ligações a partir de um 

celular tornou-se algo econômico, nos últimos meses. O papel que o celular tem em sua vida é 

tão importante quanto o computador. Paulo trabalha com informações e contatos, e esse 

acesso a informações em tempo real poder dar retorno de uma forma imediata.  

 O profissional acredita que usar um celular não é luxo, e sim uma necessidade. E essa 

comunicação imediata de poder falar com alguém do outro lado do mundo também foi 

destacada por ele. Paulo tem uma amiga que foi embora do Brasil para fazer mestrado em  

Lisboa, Portugal. Numa ocasião, no ano passado, esperando um ônibus em Chapecó (SC), 

decidiu ligar para esta amiga. Em segundos já estava falando com a pessoa, que estava no 

continente europeu. Sua amiga ficou muito feliz, porque esta teria sido a primeira ligação de 

um amigo do Brasil, desde que ela havia chegado no novo país. Lembrou que sua amiga ficou 

muito emocionada. Ficar sem o celular por quatro horas foi algo que marcou Paulo. Apesar de 

ter ficado apenas quatro horas sem o aparelho, para ele, foi como se tivesse ficado uma 

semana sem o celular. Perdeu vários contatos naquela tarde: “ficar sem o celular é ficar sem 

contato com o mundo”, disse.  “Essas poucas horas pareceram uma eternidade. Ficar sem 

saber o que está acontecendo com o mundo, mesmo que não esteja acontecendo nada, é 

horrível”, completou. Paulo não se imagina, de forma alguma, ficar sem o seu celular. A 

experiência que teve por quatro horas já lhe causou um transtorno enorme. 
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4.4.4 Análise das entrevistas 

  

As entrevistas analisadas só reforçaram o resultado da análise dos formulários: o 

celular é um fundamental meio de comunicação. Os entrevistados não se imaginam sem este 

aparelho e usam o celular como instrumento de trabalho e para se comunicar com familiares e 

amigos. 

  O celular como instrumento de trabalho é ressaltado por quase todos os entrevistados 

que usam o aparelho para falar a longa distância, em viagens, em contato com clientes diretos 

e indiretos; ou seja, é um meio de comunicação indispensável. Como um entrevistado relatou, 

a passar uma tarde sem o celular, parecia ter perdido o contato com o mundo. Isso prova a 

importância do aparelho para algumas pessoas. 

  Falar com familiares também foi uma das grandes razões de ter um celular, conforme 

as entrevistas. E os motivos são diversos, como a distância dos familiares em razão dos 

estudos ou do trabalho. O contato com a família foi a necessidade citada por 55% das pessoas 

nos formulários. A comunicação, através do celular, com amigos também é lembrada pelos 

entrevistados, seja amigos de Santa Maria, como fora do País. Como relatou um dos 

entrevistados, o fato de se receber uma ligação quando se está fora da sua cidade, estado ou 

País é muito bom, tem um “gostinho” diferente. 

   Quanto aos serviços que a telefonia móvel oferece, vêm em segundo lugar nas 

entrevistas, o uso da mensagem de texto, o despertador, MP3, rádio, email. Estes foram os 

principais serviços citados pelos entrevistados.  

  A mensagem de texto foi mencionada por ser uma forma de comunicação rápida, com 

um custo baixo e de grande preferência dos entrevistados que adoram tanto enviar como 

receber mensagens. Já o despertador é outro serviço muito usado, que faz com que muitos 

entrevistados durmam e acordem com o celular. Mp3 e rádio são ouvidos como forma de 

entretenimento. O acesso a e-mails foi citado como ferramenta de trabalho, pois estar 

conectado com o mundo, com o mercado, agiliza o trabalho a qualquer hora onde quer que se 

esteja; assim, não há como perder algum negócio, quando há necessidade de se dar um 

retorno rápido para os seus clientes. 

  Outro fator lembrado pelos entrevistados foram as promoções que as operadoras 

oferecem, as quais permitem a comunicação por um custo menor, e, conseqüentemente por 

um tempo maior, o que faz toda a diferença no bolso dos entrevistados. 
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  Essa análise buscou ter uma proximidade maior com os entrevistados e ajudou a 

perceber o quanto eles usam destas tecnologias, confirmando os dados coletados 

anteriormente. 

  A busca pela compra de um novo aparelho se dá por motivos diferentes, como pela 

perda do celular, por buscar novas tecnologias, ou pelo fato de ter esse aparelho para uso 

profissional. Mas todos consomem de alguma forma esse meio de comunicação, como 

indicam as entrevistas. O uso do celular se torna uma necessidade, tanto para uso pessoal 

como profissional.  

  O celular, hoje, é sem dúvida, como confirmam as entrevistas, fundamental na vida 

das pessoas, pois apenas um entrevistado se imagina um dia sem o celular; já os outros não 

conseguem ficar sem o celular nem um minuto,o que prova o quanto as tecnologias estão 

inseridas no cotidiano dos entrevistados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Por meio desta pesquisa, concluiu-se que a telefonia móvel é um meio de comunicação 

presente na vida de todas as pessoas entrevistadas e o intenso consumo desta tecnologia é 

inegável. A pesquisa apontou que o grau de satisfação dos entrevistados foi maior que o grau 

de insatisfação, em relação à telefonia móvel. 

  Pôde-se observar que a aceitação pelos aparelhos e suas funcionalidades, promoções 

oferecidas pelas operadoras, e a confiabilidade nos respectivos serviços, tiveram um destaque 

maior, conseqüentemente, levando as pessoas ao consumo. Os entrevistados consomem, e 

muito, essa tecnologia, seja quando adquirem um novo aparelho induzidos pelo simples ato 

de consumir, ou quando atendem a uma necessidade imediata, seja ela psicológica ou pelo 

desejo de obter o novo. Conforme os resultados das pesquisas, confirmou-se que a média de 

compra de celular, por entrevistado, é de uma unidade por ano, e a média de celulares que já 

tiveram até os dias de hoje, fica entre três e cinco aparelhos.  

  Também é consenso que os entrevistados não conseguem mais ficar sem o seu 

aparelho celular, ressaltando que o ponto forte é a comunicação; todos se comunicam para 

falar com amigos, familiares e usam o celular como ferramenta de trabalho. Um dos dados 

levantados a partir da pesquisa foi a descoberta de que a maior parte da ligações efetuadas 

tem como destino a família dos entrevistados. Isso talvez confirme o fato de que o telefone 

celular não é somente uma "ferramenta" de trabalho, mas um importante veículo de 

comunicação familiar. 

  No Brasil, a preferência das pessoas é por celulares com planos de pagamentos do tipo 

“pré-pago”, onde não há emissão de fatura e os serviços e ligações são cobrados antes mesmo 

de serem executados. Um ótimo negócio para as empresas, pois recebem, de forma prévia, os 

valores que num sistema “pós-pago” só receberiam no outro mês. 

  Muitos fatores foram predominantes para que houvesse um grande crescimento do 

consumo de telefonia móvel; alguns deles foram o baixo custo dos aparelhos e as promoções 

ofertadas Os recursos oferecidos por estes celulares se mostraram muito eficazes, pois além 

do ato de se comunicar pelo sistema de voz, também pode-se utilizar a forma escrita através 

da mensagem de texto, que é o serviço mais utilizado pelos entrevistados, por ser uma forma 

de comunicação econômica e rápida. 
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  É interessante ressaltar que os entrevistados colocam como grau de insatisfação a falta 

de privacidade que o celular ocasiona tais como as ligações em horários inoportunos; no 

entanto, mesmo tendo este fator como aspecto negativo, há uma resistência das pessoas em 

colocar o seu celular no silencioso ou até mesmo em desligá-lo. 

  O consumo desenfreado neste mercado é um ponto a ser destacado, pois as pessoas se 

apropriam desses bens, seja pela necessidade, ou pelo fato de fazer mais uma compra, ou 

ainda, pelo simples desejo de consumir esses bens sem saber o que realmente buscam nessas 

aquisições. 

  Há muito ainda o que estudar sobre usos do celular. Pesquisas posteriores podem 

preocupar-se, por exemplo, com a portabilidade, mudança que irá revolucionar os mercados 

de tecnologia e que estará em vigor em janeiro de 2009 em Santa Maria, aumentando a 

concorrência, tendo em vista que o usuário poderá optar por qualquer operadora mantendo 

seu número atual. Com certeza os consumidores serão muito beneficiados com essas novas 

transformações e as empresas melhorarão seus serviços para manter seus clientes cada vez 

mais fidelizados.  Esta novidade é mais um “empurrãozinho” para consumir. Este cenário 

mostra que o consumo não pára, pois são muitas inovações, a todo o instante, o que faz com 

que as pessoas continuem consumindo. Trata-se de um mercado muito amplo que consegue 

atender às necessidades de seus consumidores ou possíveis consumidores. 
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ANEXO A 

Usos e consumos da Telefonia Móvel 

Identificação: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Idade: ____________________________________________________________________ 

Atividade profissional: ________________________________________________________ 

Formação educacional: _______________________________________________________ 

Faixa salarial: (  ) Menos de R$ 500,00  (  ) Entre R$ 500,00 e R$ 1000,00  (  ) Entre R$ 1000,00 e R$ 2000,00  

(  ) Entre R$ 2000,00 e R$ 3000,00  (  ) Entre 3000,00 e R$ 5000,00  (  ) Mais de R$ 5000,00  (  ) Não informa  

 

Consumo do celular: 

1. Possui celular?   (  ) Sim   (  ) Não 

2. Pré-pago (cartão)  ou pós-pago(conta)? (  ) Pré   (  ) Pós 

3. Quantos celulares já teve?  

(  ) Um  (  ) De dois a cinco   (  ) Mais Quantos? ____    (  ) Não lembra   

4.Quantos celulares você compra em um ano? (  ) Um (  ) 2 ou 3  (  ) Outros 

5. O que leva em consideração na hora da compra? 

(  ) Marca  (  ) Modelo  (  ) Tamanho  (  ) Funções (  ) Promoções 

6. O que determina a escolha de uma operadora?  

(  ) Tempo de Mercado  (  ) Experiência com a operadora     

(  ) Referências de amigos  (  ) Outros: _________________________________ 

7. Onde busca informações sobre o aparelho ou promoção para a compra do celular? 

(  ) Rádio   (  ) TV  (  ) Internet  (  ) Impresso  (  ) Contato amigos   (  ) Outros 

8. Até quanto você paga ou pagou por um celular? 

9.Você costuma presentear celulares? (  ) Sim   (  ) Não 

 

Usos do celular:  

10. Com que finalidade você usa o celular?  

(  ) Para ser encontrado  (  ) Para trabalho  (  ) Para conversar com amigos e parentes  (  ) Para namorar  (  ) 

Para acessar Internet   

(  ) Para emergências  (  ) Para receber notícias  (  )  Outros. Quais? ___________ 

11. Quais os recursos que você mais usa no seu celular?  

(  ) Fotos  (  ) MP3  (  ) Mensagem de texto (  )  Despertador   

(  ) Agenda  (  ) Calculadora  (  ) Jogos  (  ) Internet  (  )  Outros 

12. Com quem você se comunica pelo celular?  

(  )Familiares   (  )Amigos   (  ) Namorado   (  ) Trabalho   (  ) Outros 

13. Quais os fatores positivos e os negativos do uso do celular? 

14. Acessa Internet pelo celular? (  ) Sim  (  ) Não 

15. Você controla seu tempo de uso do celular? (  ) Sim  (  ) Não  De que forma? __________ 

16. Quanto tempo por dia você fala no celular? (  ) 1 min.  (  ) De 2 a 5 min. (  ) Mais de 5 minutos (  ) De 10 a 

15 min (  ) De 15 a 30min  (  ) Outros, quantos? _____________ 

17. Quanto gasta por mês (em Reais) com o celular?  

(  ) R$ 20,00  (  ) R$ 30,00 a R$ 50,00  (  ) Acima de R$ 100,00  

18.Qual a importância do celular no seu cotidiano? __________________________________ 

19.Você consegue ficar um dia sem o celular? _____________________________________ 

20.Onde e como você carrega o celular? Você percebe rapidamente que esta sem ele? Como? 
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ANEXO B 

 

Questões: 

 

 1.O que te faz comprar o aparelho celular? 

 2.O que é mais importante no celular? 

 3.Para que você usa o celular? 

 4.Tem alguma ligação ou mensagem que de alguma forma marcou a sua vida? 

 5.Possui alguma história legal para contar que ocorreu com o seu celular? 

 6.Qual o papel que o celular ocupa na sua vida? Por quê? 

 7.Você se imagina um dia sem o seu celular? Como seria? 

 
 

 


