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Jovens perdem os amigos se mudarem o tarifário do 
telemóvel

Share  

17 de Outubro, 2011

Os tarifários dos telemóveis são considerados pelos jovens uma característica da 
identidade de cada um. E os adolescentes acreditam mesmo que perdem todas as 
amizades se mudarem de tarifário. Esta é uma das conclusões do livro Geração 
Extreme, um estudo da investigadora Inês Teixeira-Botelho, lançado pela 
Universidade Católica. 

Neste estudo, é explicado o impacto do uso do telemóvel no universo dos jovens. A 
autora questionou jovens dos 18 aos 24 anos sobre os seus hábitos relativamente 
ao uso do telemóvel e smartphones e concluiu que a grande maioria vê o telemóvel 
e/ou smartphone como uma extensão de si mesmo.
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Os resultados são reveladores e mostram uma geração totalmente diferente da de 
há uma década: 90% não usa telefone fixo; 98,8% das SMS trocadas entre os 
jovens são dentro do mesmo tarifário e 100% considera que se mudasse de tarifário 
ia deixar de ter amigos, assim como pertencer ao mesmo tarifário ajuda a criar uma 
relação, por criar oportunidades de conversa. Praticamente todos os jovens 
consideram vital o uso de internet no telemóvel.

A facilidade de comunicação, promovida por SMS gratuitas ou serviços de conversa 
instantânea como o BBM (Blackberry) ou o WhatsApp, ajudaram também a mudar 
em muito a percepção que os jovens têm das relações. 

Por exemplo, a constante troca de coordenadas e ajustes nas combinações gera um 
novo conceito de pontualidade. Já não importa chegar tarde, importa sim avisar o 
outro para que se possa reorganizar.

Por outro lado, as redes sociais vieram trazer a sensação aos jovens de que fazem 
parte da vida uns dos outros. Porém, a maioria sente que vê muito mais dos outros 
do que mostra de si mesmo.

andreia.coelho@sol.pt
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Carrera 
17.10.2011 - 14:01

 denunciar

Não são só os jovens. Qualquer adulto que pague as próprias chamadas, não tenha um tarifário 
XPTO (e oneroso) e não seja accionista de uma SCUT, tem que pensar muito bem para quais 
redes pode ligar.  
 
Eu dou por mim a falar muito mais para os amigos e familiares que pertencem à mesma rede que 
aos outros, apenas pelo custo que tal comporta. O que é lamentável, serem as operadoras a 
determinar com quem podemos comunicar livremente, sem nos arruinar.
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