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O consumidor está mais
disposto, de acordo com pes-
quisadoinstitutonorte-ame-
ricano Forrester, publicada
em 30 de junho, a adotar no-
vos dispositivos e experiên-
cias digitais mais rápido do
quenunca e tambémaaban-
doná-los (vejanoquadro)em
busca do próximo eletrônico
que vai colocar nos pulsos,
instalar em suas casas ou co-
locaremseus telefones.Epor
trásdissoestáarelaçãocons-
truídacomamarcaeaintera-
ção que permitem tornar o
aparelho um objeto único e
de desejo de consumo. Do

contrário, será ultrapassado
poroutros.

“A nossa era digital teste-
munhou a ascensão e declí-
niodeumnúmeroimpressio-
nante de novos dispositivos:
o PDA, a câmera digital e
MP3 player, todos entraram
emcolapsoemseusnichosde
forma que não aconteceu
com as gerações anteriores
de tecnologia. Os fabricantes
dedispositivossepreocupam
com essa mudança na forma
como a tecnologia penetra
nomercado, porque elespre-
cisamseadaptar”, escreveuo
vice-presidente da Forrester,

JamesMcQuiveynapublica-
ção.

McQuivey prevê que em
dois anos dispositivos vestí-
veis vão crescer e depois ser
esquecidos, assim como já se
observacomose-readerseas
pulseiras inteligentes, volta-
das para exercícios físicos e
saúde,nosEUA.Aapostaéde
que serão incorporadas por
outros aparelhos, como o fu-
turo relógio da Apple. Tam-
bémestãona listadoanalista
os dispositivos de realidade
aumentada, impressão em
3D em casa e até mesmo os
drones. (K.A.)

KatherineAlexandria

Leitorde e-booksouumta-
blet, TV com alta definição
oucomacesso à internet?No-
vos aparelhos são introduzi-
dosnomercadoemritmoace-
lerado e representam oportu-
nidades para entrelaçar ele-
trônicos com cultura e hábi-
tos de vida. Porém, a integra-
ção de diferentes funcionali-
dades nem sempre significa
eficiência e a escolha entre
multifuncionais e produtos
feitosparadeterminadas tare-
fas ainda é dilema.

De acordo com pesquisa
realizadapelo InstitutodeDe-
fesa do Consumidor (Idec) e o
instituto de pesquisa Market
Analysis, 47% da população
brasileira tende a trocar ele-
trônicos soba justificativade
ter aparelhos mais moder-
nos, não importando a quan-
tidadede funções.

“A proposta de oferecer
uma cara mais moderna tem
peso maior do que o cálculo
racional pelo uso”, explica o
diretor geral da Market
Analysis, Fabián Echegaray.

A compra impulsionada
pela rápida atualização tec-
nológica ocorre mais forte-
mente nos aparelhos digitais
do que nos eletrodomésticos,
conforme a pesquisa sobre
percepção e hábitos dos con-
sumidores brasileiros, e com
homens (55%) e população
de classe alta (59%).

“Faz parte da proposta pu-
blicitária a polifuncionali-

dade, mas o consumidor
continua usando quatro ou
cinco funções básicas”, di z
Echegaray.

MESMASFUNÇÕES
Assim há acúmulo de dis-

positivos que muitas vezes
desempenham mesmas fun-
ções. E falta, conforme indi-
cam especialistas, percepção
sobre o uso, já que mesmo
modernos e com proposta de
mobilidade, multifuncionais
podem decepcionar quem
precisa de melhor desempe-
nho em funções específicas.
Por isso, empresas ainda
mantêm portfólio de produ-
tos que tenham excelência
emuma única função.

“Há dois ou três anos, te-
ve aumento das impressoras
polifuncionais. Hoje a pro-
posta é simplificar, já que
não existe a mesma deman-
da por outras funções (fax,
scanner) e sim basicamente
por imprimir”, contrapõe
Echegaray. Enquanto isso,
há celulares e tablets que fa-
zem quase tudo e com suces-
so de vendas.

“Colocam funções, as me-
lhores possíveis, mas as pro-
fissionais não. Há celulares
com câmeras extremamente
boas, mas para fotos artísti-
cas ou de publicidade, não”,
explica o diretor da Associa-
ção Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica (Abi-
nee), Benjamin Benzaquen
Sicsú, sobre o que para a pro-
duçãodos eletrônicos signifi-

caria custoelevadopara aten-
der somente uma parcela da
população.

CONVERGÊNCIA
Para a indústria, os consu-

midores têm três necessida-
des básicas: comunicação,
entretenimento e de proces-
samento. Por diversas ra-
zões, como sinais que vi-
nham de maneira diferente,
eram oferecidas em dispositi-

vos separados. “Depois veio
a convergência e mobilida-
de e muito se incorporou aos
celulares. O consumidor
compra pela renda e pela pra-
ticidade. Vão avançando,
possuindo ou sonhando.”

Para o estudante universi-
tário Caio César Lima, de 20
anos, se a bateria durasse
mais, seu smartphone já teria
substituído pelo menos ou-
tros dois dispositivos mó-

veis. “Preciso ter internet, ou-
vir música e sei que quando
acaba em um, tem o outro.”
Ele possui iPad, iPod, iPhone
e ainda um notebook, divide
atividades entre eles e já está
de olho em um relógio inteli-
gente. Já a câmera digital foi
encostada assim que come-
çou a comprar os multifun-
cionais da Apple.

É preciso observar as ca-
racterísticas, já quepara ven-

der comodidade, a intenção
da indústria é agregar maior
volumedepessoas, oque tam-
bém pode significar menor
preço dos aparelhos. Porém,
especialistas reconhecem
que até estabilizar e ter me-
lhor qualidade – do poder de
processamentoàbateria–pa-
ra aumentar o período em
que ficamos com um produ-
to, a tendência é o acúmulo
de dispositivos.

SãoPaulo–AAppStore, lo-
ja de aplicativos da Apple que
fez seis anos na última sema-
na, oferecemais de 1,2milhão
de aplicativos, os quais já fo-
rambaixados75bilhõesdeve-
zes, segundo dados da empre-
sa. No entanto, uma pesquisa
da empresa Adjust divulgada
neste mês mostrou que 80%
desses aplicativos estão ape-
nas hospedados na loja, mas
têmpouquíssimaprocura.

A companhia chama de
“aplicativos zumbis” as ferra-
mentasquenãorecebematen-
ção suficiente para figurar em
nenhum dos 39 mil rankings
da loja – em dezembro de
2013, o índice era de 75%, e
em junho do ano passado,
70%.Hoje, essas listas sãofor-
madaspelos150appsmaispo-
pularesemcadacategoria.

Segundo o site Mashable,
uma das explicações para o
número é que, com 60 mil no-
vos aplicativos adicionados à

App Store a cada mês, está fi-
cando cada vez mais difícil se
destacar.

“Todoaplicativo temumci-
clo de vida: o início de adesão
crescente, a estagnação e a re-
dução de downloads, quando
ele começa a morrer”, explica
LucasLongo, fundadordo iai–
Instituto de Artes Interativas,
umaescolabrasileiradedesen-
volvimentodessessistemas.

A pesquisa também indi-
couquemaisde21%dosapli-
cativos que entraram na App
Store já estão “mortos” e não
existem mais – ou por terem
violado alguma política ou
por terem sido removidos pe-
losdesenvolvedores.

Entre as categorias com
maiornúmerodeappsremovi-
dosestãoade livros (27%),en-
tretenimento (25%) e utilitá-
rios (25%).

Algumasdicassãoúteispa-
ranão deixar seu aplicativo se
tornarum“zumbi”.Confira.

Os aplicativos que cobram
de cara uma taxa de adesão
podem assustar os usuários. É
importante deixar o usuário
testá-lo, seja com uma versão
gratuita ou freemium (em que
o download é gratuito e há
funcionalidades pagasdentro
doaplicativo).

Oaplicativo temde ter uma
funcionalidade que permita
que o usuário compartilhe
suas ações no aplicativo nas
redes sociais. De acordo com
Longo, hoje isso é essencial
porque as pessoas querem di-
vulgar suas ações dentro dos
appsemsites comooTwitter e
oFacebook.

Segundo o especialista, é
importante que a ferramenta
sejasimplesemtermosde fun-
cionalidades,designenavega-
ção. “Às vezes tem um aplica-
tivo que tem 500 funções e o
usuário comum não vai usar
todas elas. Você gasta dinhei-
roà toa.” (FP)

Multifunçõesdepoucautilidade

Aplicativos

Eletrônicos

Consumidores atraídos pela ideia
de modernidade terminam
acumulando aparelhos que podem
desempenhar mesma função

Dispositivos multifuncionais levam ao esquecimento alguns
aparelhos com única função, que já foram deixados de lado

CICLO DOS ELETRÔNICOS

ASSISTENTE DIGITAL
PESSOAL (PDA)
OU PALMTOP

Computador de bolso
utilizado com função de
agenda eletrônica com
possibilidade de interconexão
com um computador pessoal.
O primeiro modelo é de 1984.

CÂMERA DIGITAL

Com memória integrada
permitem armazenar imagens
e vídeos após capturá-los.
Começaram a se popularizar
no final da década de 1990.

MP3 PLAYER

Aparelho compacto que
armazena e reproduz arquivos
de áudio no formato mp3 ou
até com outros formatos. O
primeiro surgiu em 1998.

PRÓXIMOS A SEREM ESQUECIDOS

E-READERS

Próprios para ler livros e
revistas digitais, possuem telas
que tornam a leitura mais
próxima do livro tradicional.

Um dos primeiros foi
comercializado
em 2007.

PULSEIRAS
INTELIGENTES FITNESS

Registra níveis de atividades
físicas do usuário, como
gasto energético, e ajudam a
criar rotina de exercícios. As
primeiras foram lançadas
em 2012.

DISPOSITIVOS PARA
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Permitem enviar comandos
dos eletrônicos para aparelhos
para ligar luz, abrir cortinas,
entre outros. A década de 1970
é considerada marco inicial da
automação residencial.

QUANDO UM APARELHO PODE SER DEIXADO DE LADO

n É um dispositivo
de uso único

n Não cria relação comercial
sem precedentes

n Não obriga concorrentes não
tradicionais a entrar no negócio
ou fazer parcerias

Fonte: Forrester Research, Inc.

Tendênciaaorápidoabandono

80%dosappsdalojadaApple
são“zumbis”,dizpesquisa


