Eletrônicos no dia-a-dia do cidadão.
Pesquisa mostra que o Brasileiro está cada vez mais eletrônico no seu dia-a-dia.
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• Pesquisa realizada no Brasil com 1296 entrevistados, com idade entre 16 e 75 anos. Abr/13.
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Eletrônicos no dia-a-dia do cidadão.
Pesquisa mostra que o Brasileiro está cada vez mais eletrônico no seu dia-a-dia.
Cada vez mais a tecnologia dos aparelhos eletrônicos está se inserindo no cotidiano do cidadão brasileiro.
Hoje, em média, o brasileiro carrega 2,7 equipamentos eletrônicos no seu dia-a-dia.
Para se ter uma ideia deste número, em uma pesquisa realizada em vários países pela empresa inglesa
SouthResearch, os alemães são os mais impactados pela tecnologia, 3,1 em média. Seguido dos americanos,
3,0, Canadenses, 2,9 e Australianos com 2,7 aparelhos por pessoa.
E estes números do Brasil são ainda maiores entre os homens, com idade entre 20 e 45 anos e de renda mais
alta.
No estudo, aparece todo tipo de aparelho. Diferente das agendas eletrônicas, dos bips e outros aparelhos de 15
anos atrás, hoje são celulares, notebooks, tablets, MP3, IPOD, relógios, calculadoras e outros aparelhos.
84% dos entrevistados carregam pelo menos 1 celular ou smartphone.
E acreditem... Ainda que a maioria dos eletrônicos mostre as horas, o relógio de pulso é muito utilizado. Mais
da metade carrega um relógio, seja ele na sua função principal ou como um acessório ou enfeite.
Outro dado importante, é o aumento do número de e-readers e tablets entre a população, em especial os
estudantes.
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Eletrônicos no dia-a-dia do cidadão.
Pesquisa mostra que o Brasileiro está cada vez mais eletrônico no seu dia-a-dia.
Vários fatores influenciam esse comportamento de portar vários aparelhos eletrônicos diariamente e que vêm
aumentando ao longo dos anos. Podemos destacar pelo menos 3 desses fatores.
Primeiro, o aumento do poder aquisitivo da população, em especial, as classes mais baixas. Após supridas
algumas das necessidades básicas, esses aparelhos sempre foram objeto de desejo e ganham prioridade de
compra.
Em segundo lugar, ainda que os preços dos eletrônicos no Brasil sejam muito elevados, comparados aos
praticados na Europa e principalmente nos EUA, eles vêm caindo nos últimos anos. Além disso, há uma grande
diversidade dos produtos, em termos de preços e modelos, para atender à todas as camadas da população.
E por fim, o próprio hábito do cidadão brasileiro que mudou. Mais do que ter aparelhos como status, hoje as
pessoas querem usufruir dos benefícios reais que estes podem propiciar.
Um bom exemplo disso são os tablets. Mesmo que não tão bem distribuída entre os diversos segmentos da
população, hoje um estudante não precisa carregar muitos livros na sua mochila. Basta um tablet.
Para muitos, é inadmissível não estar acessível o tempo todo. Carregam 2 ou até 3 celulares. E no caso destes
aparelhos, são mais que telefones. É a possibilidade de estar o dia todo conectado com outras pessoas, via redes
sociais e emails, além de se informar quase que instantaneamente do que está acontecendo.
Estar sempre conectado é imprescindível, até abrindo mão de um pouco de sua individualidade e principalmente
privacidade.
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Eletrônicos no dia-a-dia do cidadão.
Pesquisa mostra que o Brasileiro está cada vez mais eletrônico no seu dia-a-dia.
Como já dito em outro estudo, o próprio notebook há muito deixou de ser um aparelho utilizado apenas pelos
“técnicos” e passou a ser “computador pessoal” que deve ser levado para onde você estiver. São os novos
tempos.
Para muitos, portar esses aparelhos representa muito mais do que estar conectado ou apresentar-se moderno e
tecnológico, ou até mesmo algo de status. Representa estar inserido na sociedade e se sentir-se, de fato, no
direito de usufruir das beneficies desta tecnologia.
Para finalizar, vários estudos estão sendo preparados e realizados sobre o tema mas, adiantando, 2 frentes
polarizam o que deve acontecer nos próximos 5 anos.
Uns acreditam que muitos aparelhos vão se fundir, executando várias funções e portanto devem diminuir o nº
de aparelhos transportados.
Outros pensam o contrário. Novos aparelhos devem surgir, como o óculos inteligente e deveremos carregar
ainda mais aparelhos.
Estamos de olho e PESQUISANDO. Para saber mais, entre em contato conosco.
Otávio Tafner
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