
Pesquisa da Liga Nacional de Consumidores Constata Maior

Satisfação do Consumidor com Produtos de Televisão

Maior reclamação é quanto à falta de programação

WASHINGTON, DC — Os proprietários de televisão digital estão muitíssimo satisfeitos com

o desempenho dos produtos de televisão digital em seus lares, embora estejam insatisfeitos com a falta

de programação em Televisão de Alta Definição no país, segundo uma pesquisa de âmbito nacional

patrocinada pela Liga Nacional de Consumidores (National  Consumers League – NCL).

 “A NCL encomendou esta pesquisa com o objetivo de avaliar a satisfação dos clientes

proprietários de televisão digital”, disse a Presidente da NCL, Linda Golodner. “Os opositores

do atual padrão nacional de radiodifusão digital têm sugerido que a resposta dos consumidores

à televisão digital não é favorável”, disse Golodner. Nossa pesquisa evidencia que essas

afirmações são infundadas. Constatamos que os consumidores estão muitíssimo satisfeitos com

seus televisores de alta definição, uma resposta um tanto atípica para um produto tão novo.”

A pesquisa da NCL, realizada pela empresa Opinion Research Corporation

International, demonstra que cerca de ¾ dos pesquisados declaram-se “muito satisfeitos” com a

qualidade tanto da imagem quanto do som de seus novos televisores. Na verdade, segundo a

pesquisa, a qualidade da imagem da televisão digital recebeu a pontuação de 96% em termos de

satisfação do consumidor, sendo que 77% afirmam “estar  muito satisfeitos” e outros 19%

“satisfeitos”. De modo semelhante, 89% de proprietários de televisores digitais estão satisfeitos

com a qualidade do áudio de seus aparelhos de televisão digitais.

Embora satisfeitos com seus aparelhos de televisão digital, mais da metade dos

proprietários de televisão digital estão insatisfeitos com a quantidade insuficiente de

programação digital transmitida, sendo que os “menos satisfeitos” representam 35%. Quando

perguntados sobre o que as emissoras deveriam fazer para melhorar a TV digital, 42%

afirmaram, sem qualquer incitação, que sua principal preocupação consiste em “mais

programação” disponível. Os programas de televisão digital mais assistidos, segundo a

pesquisa, são filmes (40%), esportes (23%) e programação em horário nobre, tais como

novelas, programas humorísticos, programas de entrevistas (21%).
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Na busca de um maior esclarecimento sobre o padrão de transmissão da Comissão

Federal de Comunicações (FCC) a NCL perguntou aos proprietários de televisão digital se eles

experimentavam problemas na recepção do sinal de TV digital em suas casas. Quatro dentre

cinco pesquisados expressaram satisfação com a recepção do sinal e apenas 4% disseram que

“uma melhor recepção” é a única coisa que eles solicitariam dos fabricantes. Por outro lado,

quase ¼ dos pesquisados esperam que os fabricantes abaixem os preços dos produtos de TV

digital. “Alguns consumidores estão preocupados com o elevado preço inicial do equipamento

de TV digital”, disse Golodner. Desde sua introdução inicial em outubro-novembro de 1998, os

preços de televisores digitais caíram 33%, segundo a Consumer Electronics Association. A

média de preços dos produtos de TV digital atualmente é de cerca de U$ 2.460,00, em

comparação a cerca de U$3.725,00, há dezoito meses.

Golodner acrescentou que “Apesar da queda dos preços desde que os televisores digitais

foram lançados inicialmente, reduções adicionais do preço dependerão de uma maior demanda

dos consumidores. E para aumentar a demanda, as emissoras precisam tratar da questão com a

qual os consumidores estão insatisfeitos – programação. São os consumidores americanos que

são vítimas da recusa, por parte de certas emissoras, em implementar o padrão de TV de Alta

Definição e disponibilizar a programação digital que essa pesquisa evidencia que os

consumidores querem.”

A pesquisa com proprietários de TV digital da NCL foi realizada por telefone entre os

dias 31 de maio a 14 de junho de 2000 entre 200 proprietários de televisores digitais. A amostra

de 200 informantes foi obtida a partir de uma listagem de aproximadamente 1.100 proprietários

de TV digital coletada pela NCL junto a varejistas e fabricantes e fornecida à Opinion Research

Corporation. Na pesquisa incluíram-se cinco importantes marcas de TV digital, representando

uma significativa participação de mercado em todo o país. Os resultados de uma amostra de

200 informantes têm uma margem de mais ou menos 7%.

Opinion Research Corporation, empresa fundada em 1938, é uma empresa global de pesquisa de

marketing e teleserviços, sediada em Princeton,N.J. Com filiais nos Estados Unidos, Europa, Ásia, América

Latina e África, a ORC presta serviços integrados de marketing a empresas e governos de mais de cem países.

A Liga Nacional de Consumidores, fundada em 1899, é a organização de consumidores pioneira nos

Estados Unidos. A abordagem tríplice da NCL, que consiste em pesquisa, educação e defesa, fêz da organização

uma eficaz representante e fonte de informação para consumidores e trabalhadores. A NCL é uma organização

privada, sem fins lucrativos, dedicada a representar os consumidores em questões de seu interesse.
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