
Redes sociais lideram em preferência 
 
O Orkut é a rede social mais acessada pelos brasileiros, como mostra a 4ª edição do Mavam 
(Monitor Acision de VAS Móvel). A pesquisa foi realizada nas cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Porto Alegre, para confirmar o alcance das redes sociais entre os brasileiros, e 
mostrou que o Orkut lidera com 63% dos acessos, seguido por, Twitter (27%), Facebook 
(15%) e MSN (12%).  O YouTube  foi citado por (32%) dos entrevistados. A principal razão 
apontada por eles é a de se comunicar com amigos (79%). Outros motivos apontados foram 
que amigos usam esses sites (55%), é um meio de fazer amigos (36%) e achar pessoas com 
quem perderam o contato (26%). A média de acesso às redes sociais é de seis vezes por 
semana, com uma média de tempo de acesso de 1 hora e 23 minutos por semana. 
 
Apesar das redes sociais serem acessadas por 69% dos que responderam ao estudo, apenas 
3% acessam do celular comum e 13% de smartphone. Esses números são menores se 
comparados com países europeus (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) e Estados 
Unidos que possuem, respectivamente, 13,7% e 18,7%, segundo dados da comScore. 
 
Entre os que acessam as redes sociais pelo celular, 44% recebem atualizações por SMS, mas 
apenas 2% já atualizaram o seu status por esse meio. Hoje, são milhares de usuários 
brasileiros que estão conectados às redes sociais. O Messenger lidera o ranking com 27,4 
milhões de usuários. Em seguida, vem o Orkut com 26 milhões, seguido pelo YouTube (20 
milhões), Twitter (9,8 milhões) e Facebook (9,6 milhões). 
 
Mobile 
 
Não é só por meio das redes sociais que o brasileiro interage. O SMS foi utilizado por 79% dos 
usuários ouvidos pela pesquisa da Acision. O resultado foi próximo dos 82% obtidos pela 
comScore, em março de 2010, nos países europeus, e 63,7%, nos Estados Unidos.  
Porém, o uso de SMS é inferior ao de outros países em desenvolvimento. Enquanto no Brasil 
enviam-se 26 SMS por mês, a Venezuela manda 188, a Argentina, 111 e a China, 87. 
 
Um dos fatores apontados pela Acision que pode estimular o uso do SMS no Brasil é a 
diminuição de seu custo médio unitário por meio da venda de pacotes. O custo médio do SMS 
em fevereiro deste ano foi de R$ 0,24 e em abril caiu para R$ 0,13. Outro serviço pouco 
utilizado pelos brasileiros é o MMS. No segundo semestre de 2009, nos Estados Unidos foram 
enviados 14,3 MMS por celular/mês, enquanto no Brasil foi 1,5 MMS por celular/mês. 
O estudo também confirmou o crescimento dos serviços de pagamentos e internet banking via 
celular, principalmente em São Paulo, onde foram utilizados, respectivamente, por 8% e 9% 
dos usuários. “O mobile banking ainda é muito incipiente no Brasil e os bancos se perguntam 
como vão fazer”, disse Rafael Steinhauser, presidente da Acision América Latina. 
 
Marketing 
 
A pesquisa mostra que a maior parte das ações de marketing feitas para celular são 
promoções oferecidas pelas próprias operadoras (79%). Mas este número tende a crescer com 
a disseminação do uso dos serviços de celular na população. “Hoje, se fosse fazer uma 
propaganda para jovem, não pensaria em TV aberta em horário nobre. Pensaria em web, 
celular ou redes sociais”, opinou André Bianchi Monte-Raso, presidente da Bianchi & 
Associados, durante palestra na apresentação do estudo. 
 



 
 

 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 7 jun. 2010, p. 4.  


