
COMPORTAMENTO MIDIATICO
Duas pesquisas recentes sobre o comporta-

mento midiático nos dias atuais e sobre a ques-
tão da convergência dos meios me chamaram
muito a atenção. A primeira é a pesquisa do Ibo-
pe Mídia intitulada Conectmídia, que esquadri-
nha os hábitos de consumo de mídia na era da
convergência e mostra como as pessoas estão
lidando com os desafios do nosso tempo.

Esta pesquisa mostra que, mensalmente,
mais de 20 milhões de pessoas usam algum tipo
de rede social e novos usuários são integrados
diariamente. O volume de informações a que
estamos expostos é impressionante. Transfor-
mar quantidade em qualidade e excesso em
aprendizado é o grande desafio neste cenário.

Os mais jovens conseguem o milagre da
multiplicação, consumindo diferentes mídias
de forma simultânea. Ao mesmo tempo em que
estão conectados pela internet, assistem TV e
ouvem rádio. A convergência chegou pra valer
nesta geração. Mas, paradoxalmente, nunca es-
tiveram tão isolados de tudo e de todos. "Prefiro
falar com meus amigos e família por computa-
dor a falar pessoalmente", foi a afirmação de
29% dos entrevistados entre 10 e 17 anos.

Mas, independentemente da pressão, dois
terços da população afirma que consegue ab-
sorver toda a informação e tecnologia dispo-

níveis, principalmente os jovens até 24 anos. E
seja qual a forma de conexão, com o avanço das
mídias sociais, o potencial de expressão das opi-
niões e atitudes, nos mais diversos segmentos,
é um fenômeno do século XXI.

Esta pesquisa bate com outro estudo inte-
ressante e impactual, elaborado pela revista
semanal inglesa The Economist e apresentado,
em forma de vídeo, no Media Convergence Fó-
rum, em Nova Iorque, em outubro passado. O
estudo, denominado "Did You Know 4.0", tem
batido recordes de audiência no YouTube des-
de que passou a ser exibido e traz afirmações
que nos fazem pensar que estamos vivendo
um caleidoscópio multicultural que é apenas
o início desta revolução silenciosa. Vamos aos
highlights mais impressionantes (e curiosos) da
apresentação:

- Os americanos estão expostos, diariamente,
a 1 trilhão de páginas da web, 5.500 revistas,
70.500 emissoras de rádios e mais de 200 ca-
nais de TV a cabo;

- existem 240 milhões de aparelhos de TV
nos estados Unidos, sendo 2 milhões instalados
nos banheiros das residências;

- a circulação dos jornais caiu em 7 milhões
de exemplares nos últimos 25 anos, enquanto o
número de leitores de jornais online chegou a
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