
Consumidores querem conteúdo móvel  

O Brasil tem 10 milhões de conexões de banda larga (fixa e móvel). A expectativa é superar 
15 milhões em 2010. No País, o acesso à internet usando redes móveis já representa 10% das 
conexões de banda larga, enquanto nos EUA o índice é de 6%. Os dados são da Accenture e 
demonstram a fácil aceitação do consumidor brasileiro, em relação a outros países, ao 
conteúdo recebido pelos canais móveis. 

De acordo com o levantamento, os consumidores de hoje desejam conteúdo. E desejam 
controlar onde e como consumi-lo, quer que seja a hora. Isso implica em utilizar laptops no 
trabalho ou aparelhos móveis na praia, por exemplo, de forma a garantir que o filme que 
desejam esteja na espera por eles na TV, em casa ou no hotel. 

Os padrões de consumo de conteúdo mudam na medida que os consumidores adotam novas 
tecnologias e aparelhos. Cerca de 85% de todo o conteúdo de vídeo consumido hoje é pré-
gravado. Somente 23% da mídia consumida vem da TV. 

No Brasil, três em cada 10 adultos assistem algum tipo de conteúdo por meio de dispositivos 
móveis. Até o final da década, espera-se que o consumo de mídia por usuários aumente, por 
semana, de 70 para 80 horas. 

Os executivos de mídia já se deram conta deste mercado potencial. 79% deles esperam ver 
receitas significativas provenientes de mídia social dentro cinco anos. 84% dos executivos de 
mídia esperam receita significativas provindas de canais móveis em cinco anos. 

As empresas de mídia consideram a transformação de seus negócios como algo cada vez mais 
desafiador. O estudo aponta que 50% dos executivos de mídia sabem quais capacidades 
necessitam para que possam transformar seus negócios. 59% das empresas de mídia estão a 
menos da metade do caminho ao longo sua jornada de transformação. O aumento da 
complexidade dos negócios força os executivos a reavaliar suas capacidades. 
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