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O telefone celular parece fazer parte de seu corpo? Uma pesquisa mundial revelou que a 
maioria das pessoas não consegue viver sem seus celulares, nunca saem de casa sem o 
aparelho e, se pudessem escolher, prefeririam perder a carteira. 
 
Chamando os telefones celulares de "controle remoto" da vida, os resultados do trabalho da 
empresa de pesquisas de mercado Synovate mostraram que o aparelho tornou-se tão 
onipresente que em 2008 havia mais pessoas com celular do que sem. 
 
Dos mais de 8 mil consultados, em 11 países, 75% disseram levar seus telefones para todos 
os lugares, com os usuários na Rússia e Cingapura mostrando-se os mais apegados. Cerca de 
35% afirmaram que não poderiam viver sem seus aparelhos, com Taiwan e de novo Cingapura 
à frente, enquanto 25% disseram que seria mais difícil substituir o celular do que suas 
carteiras. 
 
Cerca de 65% dos consultados vão dormir com os telefones por perto e não conseguem 
desligá-los, apesar de desejarem fazê-lo, com medo de perder algo. 
 
"Os celulares nos dão segurança, confiança e acesso instantâneo a informações. São a 
ferramenta número um de comunicação para nós, às vezes até superando a comunicação cara 
a cara", afirmou a diretora-gerente da Synovate, em Taiwan, Jenny Chang. 
 
Os celulares também mudaram a natureza dos relacionamentos. A pesquisa mostrou que 
quase metade dos consultados usa mensagens curtas de texto para flertar, 20% marcam seus 
primeiros encontros via texto e quase o mesmo número usa o método para encerrar 
relacionamentos. 
 
Além das funções óbvias de ligações e envio de mensagens, as três mais usadas pelas pessoas 
em todo o mundo são o alarme, a câmera e os jogos. Nem todos os entrevistados mostraram-
se hábeis em tecnologia: 37% disseram não saber como usar todas as funções de seus 
telefones. 
 
A pesquisa foi realizada pela internet em junho no Canadá, Dinamarca, França, Malásia, 
Holanda, Filipinas, Rússia, Cingapura, Taiwan, Grã-Bretanha e EUA. 
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