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Tempo dedicado a atividades online

38% são dedicados à comunicação

18% são dedicados à informação 

16% são dedicados à busca de entretenimento

9% são dedicados à navegação aleatória

8% são dedicados a transações financeiras  

4% são dedicados à criação (blogs, postagem de vídeos, etc.)

Fonte: estudo dos seis mercados

Nova pesquisa revela  
comportamento de internautas 
Realizado pela Microsoft Advertising em seis países, levantamento  
traz dados sobre usuários multitarefa e publicidade online
Mariana Ditolvo

O crescimento constante das 
verbas publicitárias destinadas à 
mídia online exige que, cada vez 
mais, as empresas conheçam e 
compreendam o comportamento 
dos internautas em todo o mun-
do. Tendo em vista o momento 
favorável e a necessidade dos 
anunciantes de direcionar as 
ações de relacionamento a pú-
blicos bastante específicos, a Mi-
crosoft Advertising realizou uma 
pesquisa em seis países: Brasil, 
Inglaterra, França, Alemanha, 
Noruega e Canadá. 

Com o intuito de analisar 
a navegação, a empresa ouviu 
600 pessoas em cada mercado e 
constatou que — de maneira ge-
ral — o tempo total de conexão à 
rede é dividido em seis principais 
vertentes: 38% do tempo é des-
tinado à comunicação (fóruns, 

comunicadores instantâneos, 
redes sociais, etc.); 18%, para 
a busca de informações; 16%, 
para o entretenimento; 9%, para 
a navegação aleatória; 8%, para 
transações financeiras; e cerca 
de 4%, para criação (atualização 
de blogs e postagem de vídeos, 
dentre outros).  

Um dos principais pontos 

abordados pela pesquisa foi a 
característica multitarefa atri-
buída à internet. Ficou consta-
tado que 71% dos respondentes 
combinam o acesso à web com 
outras atividades simultanea-
mente. De acordo com o levan-
tamento, cerca de 77% desse 
total afirmou que, enquanto 
criam algo online, estão também 

conectados a outras mídias. 
Desses, 23% dividem o tempo 
de conexão com a televisão e 
21%, com música. Já quando a 
atividade dominante na internet 
é a busca por informações, 73% 
se disseram multiconectados, 
sendo que 15% também assis-
tem à televisão e 18% escutam 
música. “Dependendo do foco 
do usuário no momento da na-
vegação, varia bastante a taxa 
de dispersão. Entender esse 
conceito e esse comportamento 
é fundamental para que as mar-
cas planejem a melhor forma de 
se inserirem no ambiente onli-
ne, sempre considerando o con-
texto e fazendo uso da sutileza 
na abordagem”, diz Leandro 
de Paula, diretor comercial da 
Microsoft Advertising. 

Ainda no que diz respeito à 

publicidade, a pesquisa apontou 
que 48% dos ouvidos afirmaram 
tomar conhecimento de uma 
abordagem publicitária quando 
estão em processo de decisão de 
compra e 53% se disseram mais 
propensos a clicar em anúncios 
quando estão navegando de 
forma aleatória pela rede. Além 
disso, 31% concordam em abrir 
mensagens comerciais quando 
estão online e 43% adicionariam 
as marcas preferidas como “ami-
gas” em redes sociais. 

Segundo de Paula, outro 
ponto que chamou a atenção no 
levantamento foi o conceito de 
vizinhança, que constata que os 
internautas tendem a navegar 
por um número limitado de 
sites e repetindo os que visitam 
com freqüência. “Esse ponto 
é importante porque, a partir 
do momento em que o anun-
ciante conhece a rotina do seu 
público, é possível concentrar 
os investimentos em determi-
nados endereços e evitar a so-
breposição de audiência, o que 
diminui a dispersão”, explica. 
“Esse conhecimento, somado às 
tecnologias disponíveis, permi-
te utilizar o que é chamado de 
retarget, abordando os consu-
midores de forma personalizada 
e deixando a publicidade mais 
assertiva. Isso aumenta em até 
nove vezes o retorno desejado”, 
conclui o diretor.

Papa da videorreportagem fala em SP

Parem as prensas — e nunca 
mais as liguem. Essa adaptação 
anárquica do bordão clássico do 
jornalismo é a melhor síntese do 
pensamento do norte-americano 
Michael Rosenblum, videojorna-
lista e fundador da NYT Televi-
sion, do Grupo New York Times 
— a emissora nasceu em 1996 e 
foi encerrada em 2004. Polêmico, 
o jornalista é caracterizado por 
previsões nada otimistas para as 
mídias tradicionais de informação 
que dão calafrios nos proprietários 
das grandes corporações do setor 
de comunicações. “Quando uma 
nova tecnologia chega, há duas 
opções para as empresas: entender 
como funcionam as bases dela ou 
morrer. Quem resistir, morrerá”, 
afirma, sem meio-termo, o de-
fensor ferrenho da internet. Ele 
protagonizou, ao lado de Marcelo 
Tas (âncora do humorístico CQC, 
da Band), a sessão de abertura 
da segunda edição do MediaOn, 
fórum internacional de debates 
sobre as tendências da informação 
no mundo digital realizado em São 
Paulo, na semana passada. 

Há quase 20 anos, desde que 
deixou seu trabalho na CBS, uma 
das maiores redes norte-america-
nas de televisão e rádio — “num 
daqueles surtos psicóticos em que 
você não sabe ao certo o que está 
fazendo”, confessa, bem-humora-
do —, Rosenblum assumiu uma 
posição de capitania no front por 

uma revolução digital nos meios 
de comunicação. Em 1998 iniciou 
a transição do conteúdo de rádio 
para TV e internet do The Voice of 
America, o serviço de transmissão 
oficial do governo dos Estados 
Unidos. É professor assistente da 
Universidade de Nova York e tem 
seu próprio instituto na Bélgica, 
onde ensina jornalistas europeus 
a serem videorrepórteres. “Tenho 
muitos clientes corporativos e digo 
a todos: destruam suas empresas. 
A arquitetura dos negócios das 
grandes companhias de comunica-
ção não é compatível com a nova 
tecnologia”, diz Rosenblum, para 
quem o repórter do futuro é uma 
espécie de homem-banda da infor-
mação. “O jornalista só precisa de 
um laptop e uma câmera para ser 
sua própria equipe.”

Ele aponta os custos estra-
tosféricos na parte operacional 
como o grande vilão do péssimo 
momento dos jornais impressos 

nos Estados Unidos. Motivado por 
sucessivas quedas de receita em 
seu balanço, o New York Times 
planeja cortes de seis dígitos em 
seus gastos e anunciou recente-
mente uma redução (de seis para 
quatro) no número de cadernos 
diários da estrutura básica do 
jornal. “Ironicamente, o que está 
matando o jornal é o papel. Aproxi-
madamente 85% dos gastos de um 
jornal estão na parte física, como 
tinta, papel e estrutura do prédio 
onde estão instalados. Só 15% 
são gastos com jornalismo, o que 
realmente interessa às pessoas”, 
critica o videojornalista. 

“Os laptops são a prensa de 
Gutenberg dos dias de hoje. Eles 
nos permitem publicar o que 
quisermos e sermos lidos. E terão 
ramificações poderosas que irão 
revolucionar nosso tempo, como 
a prensa fez”, aposta Rosenblum, 
usando sua comparação predileta, 
entre os computadores portáteis e 
a invenção do alemão, fundamental 
para a popularização do conheci-
mento e da cultura no século 15. 
“Alguns gostam de exaltar que 
vivemos numa era de explosão da 
informação. Para mim, parece mais 
um deserto de informações, com 
o poder concentrado na mão de 
poucos canais, jornais e sites. De 
agora em diante, veremos o que é 
uma explosão de informações de 
verdade.” 

Jonas Furtado

Para Rosenblum, laptop é  “nova  
prensa de Gutenberg”
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