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O documento indicou ainda que a quantidade de aplicativos em smartphones cresceu 
consideravelmente entre os dias 22 de dezembro e 27 de agosto. Para iPhones, a média de 
crescimento foi entre 37 e 40 por cento; em Androids, esse número variou entre 22 e 25%. E 
nos Blackberries, entre 10 e 14%. 
 
Após os jogos, os apps meteorológicos são os mais populares, seguidos por Mapas / Pesquisas, 
redes sociais, música, notícias e entretenimento. Aplicativos de produtividade ocupama apenas 
a 11º colocação no ranking. 
 
O aplicativo mais popular para iPhones e Blackberry é o Facebook. Em Androids, a rede social 
é o segundo app mais usado. A liderança nesta plataforma fica por conta do Google Maps, que 
aparece entre os cinco primeiros também nos smartphones da Apple e da RIM. Pandora, 
Twitter e Weather Channel são os outros integrantes do top 5. 
A pesquisa indica ainda que o iPod touch é o dispositivo que mais realiza download de 
aplicações. 
 
Fonte: IDG Now, 10 set. 2010. [Portal]. Disponível em: <http://idgnow.uol.com.br>. 
Acesso em: 14 set. 2010. 
 


