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DIGITAL & MÍDIA

l Daqui a oito anos, em 2020, a
maioria dos pagamentos, com-
pras e transações bancárias
será feita por meio de disposi-
tivos móveis, como smartpho-
nes e tablets, eliminando a ne-
cessidade de dinheiro vivo ou
cartões de crédito, especial-
mente nos países mais avança-
dos. É o que dizem 65% dos en-
trevistados num estudo recen-
te da consultoria Pew Resear-
ch, nos Estados Unidos.

De acordo com outras pes-
quisas feitas pela Pew, um em
cada dez internautas ameri-
canos já usou o celular para
fazer uma doação via SMS; um
em cada três já se valeu do
gadget para verificar o extra-
to em suas contas bancárias e
pagar contas diversas; e pelo
menos 46% já compraram
aplicativos direto no próprio

dispositivo móvel.
— Nós já testemunhamos a

passagem do dinheiro vivo
para os cartões de crédito e
débito — admitiu na pesquisa
o engenheiro da Microsoft Ch-
ristian Huitema. — Agora, a
ideia de uma “carteira eletrô-

nica” é mais ou menos como a
de um cartão virtual, no qual a
tecnologia NFC (Near Field
Communication, usada para
pagamentos wireless com
smartphones) toma o lugar
da tarja magnética.

No fim das contas, o dinheiro

parece seguir o caminho tri-
lhado por outras mídias físi-
cas, que hoje perdem espaço
para a virtualidade dos conte-
údos: CDs, DVDs, e até mesmo
games em disco, que começam
a ser preteridos pelos usuári-
os em favor de sagas on-line e
jogos sociais.

A Pew cita ainda estudos do
próprio Federal Reserve, o
banco central americano, que
atestam que 21% dos internau-
tas do país usaram internet
banking em seus smartphones
no ano passado, e mais 11%
pretendem fazê-lo este ano.
Dos usuários, 42% já fizeram
transferência de fundos entre
contas bancárias via dispositi-
vos móveis.

A tendência deve explodir
acompanhando a crescente
mobilidade do mundo da tec-
nologia. De acordo com a con-
sultoria americana Chetan
Sharma, a receita global da in-

dústria móvel este ano será
de US$ 1,5 trilhão, sendo US$
420 bilhões obtidos somente
com tráfego de dados nos
smartphones e tablets. Apro-
ximadamente US$ 212 bilhões
virão de aplicativos, músicas,
navegação web nos aparelhos
e streaming de vídeo.

A empresa aponta que os
EUA serão candidatos à mai-
or receita com dados, já que
no país os smartphones res-
pondem por quase 70% dos
celulares vendidos. Entre-
tanto, o Brasil — que tem
250,8 milhões de celulares,
mas apenas 52 milhões com
conexão 3G — é apontado co-
mo o país com um potencial
quarto lugar no ranking de re-
ceitas totais na seara “mobi-
le” deste ano, atrás de EUA,
China e Japão.

A pesquisa da Pew ouviu
mais de 1.020 internautas e vá-
rios especialistas. n
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Em oito anos, maioria das transações financeiras será feita por meio de dispositivos móveis
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ESTUDO DIZ que dispositivos vão eliminar uso de dinheiro ou cartões

l CHICAGO. A prática de doação
de órgãos ganhou ontem o que
pode ser um incentivo impor-
tante.O fundador do Facebook,
Mark Zuckerberg, e a vice-presi-
dente de operações, Sheryl
Sandberg, enviaram mensagens
encorajando os mais de 900 mi-
lhões de usuários da rede social
a declarar se são doadores de
órgãos e exibir a informação em
suas páginas pessoais.

“Nós achamos que as pesso-
as realmente podem contribuir
para difundir a doação de ór-
gãos e que querem participar
disso com seus amigos, e pen-
samos que isso pode ser uma
grande coisa para resolver a
crise”, disse Zuckerberg no
programa de TV do canal ABC
“Good Morning America”.

A expectativa é que a declara-
ção do status de doador estimule
mais doações. Além disso, espe-
cialistas dizem que o registro do
desejo de doar órgãos pode aju-
darnadecisãodas famíliasnaho-
ra em que perdem um parente.n

Facebook lança
campanha para
doação de órgão
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l NOVA YORK. Puxada pelas as-
sinaturas digitais, a circulação
de jornais nos Estados Unidos
registrou leve alta, segundo le-
vantamento do Instituto de
Verificação de Circulação do
país (ABC, na sigla em inglês).
A circulação diária nos seis
meses encerrados em 31 de
março subiu 0,68% para os 618
jornais que participaram da
pesquisa. Já a circulação das
edições dominicais subiu 5%
para 532 publicações.

A demanda por conteúdo digi-
tal ajudou a compensar um de-
clínio na circulação de jornais
impressos. A circulação digital
diária nos EUA cresceu 61,6%,
enquanto a impressa teve que-
da de 6,7%. A circulação de edi-
ções especiais — como em ou-
tras línguas — subiu 33,7%.

A circulação digital — que in-
clui assinantes que acessam o
conteúdo por tablets, smartp-
hones, e-readers e sites — re-
presentou 14,2% da circulação
total entre outubro e março, an-
te participação de 8,6% em igual
período do ano anterior.

O grande destaque foi o salto
de 73,1% da circulação do “The
New York Times”, depois do iní-
cio da cobrança pelo conteúdo

digital, em março do ano passa-
do. O conteúdo gratuito no site
do “NYT” foi limitado, estimu-
lando o aumento dos assinan-
tes pagos. No fim de março, a
média de circulação diária do
“NYT” era de 1,586 milhão de
exemplares, ante 916.911 em
março de 2011. O número de as-
sinantes digitais para as edi-
ções durante a semana, de 807
mil, já é superior aos assinantes

impressos (779 mil).
Em comunicado, o grupo

atribuiu o ganho à “populari-
dade dos pacotes de assinatu-
ras digitais, lançados em 28 de
março de 2011”.

‘Journal’ tem média diária
de 1,5 milhão de assinantes

Já o “The Wall Street Jour-
nal” permanece como o jornal
número 1 dos Estados Unidos,

com circulação média diária
de 2,1 milhões de exemplares
durante a semana, mesmo ní-
vel de um ano anterior. Segun-
do o relatório, o “Journal” tem
mais de 1,5 milhão de assinan-
tes da edição impressa e quase
560 mil da digital.

Já o “USA Today”, que ocupa
o segundo lugar no ranking, viu
sua circulação recuar quase1%,
para 1,8 milhão de exemplares.

Nas edições dominicais, o
“The New York Times” é líder,
com circulação média de 2 mi-
lhões, um aumento de 49,6%
frente ao ano passado. Nem o
“The Wall Street Journal” nem
o “USA Today” circulam aos
domingos.

O aumento da circulação das
edições digitais sugere uma
contínua mudança nos hábitos
de leitura. Os números de cir-
culação afetam a publicação
de anúncios, que são a princi-
pal fonte de receita dos jornais
impressos. Alguns jornais têm
registrado alta na receita de a-
núncios digitais, mas não tem
sido suficiente para compen-
sar as perdas da publicidade
nos jornais impressos.

“Algumas companhias (co-
mo o “NYT”) demonstraram
que os consumidores estão
dispostos a pagar um prêmio
por um conteúdo diferencia-
do. Mas para a indústria em ge-
ral o impacto do declínio da
circulação dos jornais impres-
sos deve ser maior que qual-
quer benefício dos digitais pa-
ra o futuro próximo”, afirma-
ram analistas do J.P. Morgan
citados em reportagem da
agência “Dow Jones”. n

Digital puxa avanço de jornais nos EUA
Circulação no país teve aumento de 0,68%, com alta de 61,6% dos meios on-line. No ‘NYT’, aumento foi de 73,1%
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 maio 2012, Economia, p. 25.




