
Os celulares e tablets dos brasileiros 
nunca acessaram tantos sites de no

tícia como em 2011. A mais recente pes
quisa sobre audiência na web — Estu
do Sobre Audiência de Sites (jan/2011-
-dez/2011) —, divulgada na semana pas
sada pelo Instituto Verificador de Circula
ção (IVC), salientou o potencial de cres
cimento das mídias móveis no quadro 
geral do consumo de conteúdo da web. 

Feita com base nos resultados de au
diência extraídas de 21 dos 67 websites 
auditados pelo IVC, a pesquisa procurou 
mapear, ao longo de todo o ano passado, 
a evolução dos acessos ao conteúdo dos 
portais. Enquanto a audiência que aces
sa os sites por computadores (desktops 
e notebooks) cresceu 28%, em relação 
ao ano de 2010, a quantidade de aces
sos provenientes de smartphones, celu
lares e tablets teve o impressionante i n 
cremento de 400%. 

Essa ascensão, de acordo com o IVC, é 
creditada tanto à difusão desses aparelhos 
entre a população — mais pessoas estão 
comprando ou trocando seus celulares por 
aparelhos com melhor acesso à web — co
mo também a uma melhor adaptação do 
conteúdo dos próprios veículos jornalísti
cos a essas plataformas móveis. Com esse 
aumento, a participação dos acessos à web 
via plataforma mobile subiu de 0,6% para 
2,4%. Embora pequena em termos de sha-
re, é uma expansão significativa conside
rado o potencial de consumo que o mer
cado nacional ainda possui. 

De acordo com o IVC, os tablets são 
os grandes responsáveis por esse salto do 
acesso móvel. Em 2011, a quantidade de 
pessoas que acessaram sites noticiosos 
via iPad, Galaxy, ou outros tipos de tablets 
cresceu 563% — percentual, obviamente, 
relacionado ao aumento das vendas des
se tipo de aparelho no País. Os acessos via 
smartphone também aumentaram consi
deravelmente: 321% mais do que em 2010. 
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Outro ponto analisado pelo IVC foi a 

origem dos acessos a esses portais de no
tícias. Nesse quesito, o Facebook realmen
te fez jus ao título de maior comunidade 
virtual do mundo, ampliando a sua par
ticipação de 10% (em 2010) para 77% no 
total dos cliques provenientes de alguma 
rede social. O Twitter viu a sua participa
ção cair de 70% para 14% no ano passa
do. Já o Orkut diminuiu do patamar de 
20%, em 2010, para 9%. Vale considerar 
que esse percentual se refere a quantida
de de usuários que acessam os sites por 
meio de links postados nessas redes so
ciais e não expressam, de fato, o tamanho 
de inscritos em cada uma delas. 
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