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Avaliar as mudanças no compor tamento de consumo de mídia em 2009, ano marcado pela 
crise econômica mundial, foi o objetivo central da pesquisa realizada pela consultoria 
americana LEK e divulgada neste ano no Brasil pela WPI (Worldwide Partners), rede 
proprietária da The Group. 
 
O levantamento reuniu informações de 2 mil residências americanas, e foi dividido em três 
partes. O desejo pela mobilidade foi um dos pontos destacados pelos entrevistados. 
 
Segundo os dados coletados, até 38% dos consumidores afirmaram que pagariam uma taxa 
além de sua conta da TV a cabo para ter acesso ao mesmo conteúdo na internet ou no celular. 
 
Já os e-readers (dispositivos eletrônicos de leitura) parecem estar impulsionando o público 
leitor, e se tornando um agente de crescimento para o mercado de livros e revistas. Conforme 
a pesquisa, 48% dos entrevistados que possuem e-readers afirmaram ler mais livros, contra 
apenas 7% que dizem ter diminuído a quantidade de leitura das obras. 
 
Ainda sobre essa mídia, 40% indicaram que a acessibilidade de livros nos e-readers leva a um 
aumento do seu consumo de leitura. "O e-reader é uma mídia que tem futuro, mas, 
atualmente, não funciona no Brasil. O País ainda não possui um distribuidor de conteúdo, 
como a Apple, além da resistência do brasileiro para pagar por conteúdo. O Brasil não compra 
música, muito menos livros", disse Raphael Costa Neves, diretor do conselho da WPI para a 
América Latina. 
 
Outro fato constatado é que os e-readers parecem aumentar o consumo de novas mídias. De 
acordo com o levantamento, donos de iPods consumiram aproximadamente 8,9 horas por 
semana de novas mídias em relação à população em geral. Por outro lado, donos de e-readers 
se destacaram por consumirem 18,2 horas semanais nos novos canais de comunicação. 
 
MITOS 
 
Em relação à afirmação de que a TV é uma "mídia velha" e que morrerá devido aos avanços da 
internet, a pesquisa revelou que o canal continua sendo o mais consumido entre os 
americanos entrevistados (38 horas por semana). Segundo o estudo, o consumo da web é 
feito por 7,6 horas semanalmente. 
 
Outro ponto enfatizado é a capacidade de os entrevistados consumirem diversas mídias 
simultaneamente. Desta forma, 33% do tempo é gasto com TV e internet. 
 
O levantamento constatou, po rém, que os jornais físicos estão perdendo relevância à medida 
que os consumidores podem acessar o mesmo conteúdo em fontes online. Neste sentido, 16% 
dos consumidores entrevistados diminuíram a leitura de jornais, versus apenas 12% de 
aumento. 
 
Sobre a indústria do cinema, a pesquisa revelou que entre os considerados 'cinéfilos' (pessoas 
que viram mais de um filme por mês) houve uma queda de 10% no número de produções 
vistas por eles nas salas, sendo que 56% consideraram o custo da mídia alto demais'. 
"Acredito que essa diminuição tenha a ver com as reduções e economias impostas pela crise. 
Daqui para a frente, esse panorama deverá se estabilizar", disse Neves. 
 
Ainda assim, a TV a cabo também mostrou crescimento em termos de média de horas vistas. 
Conforme a pesquisa, 14 horas foram gastas com a mídia paga, representando um aumento 
de 8,3% em relação às horas consumidas com a mídia em 2008. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 mar. 2010, p. 16.  


