
USO DE INTERNET NO CELULAR

Brasil é o segundo país que mais acessa a web pelo 
telefone; homens usam mais que mulheres*

Fonte: empresa
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Quando o assunto é intenção de
comprar um smartphone, os
brasileiros são líderes mun-
diais. Uma pesquisa feita pela
Accenture e obtida com exclusi-
vidade pelo BRASIL ECONÔMICO
mostra que 78% dos entrevista-
dos no país querem adquirir um
celular inteligente em um futu-
ro próximo, maior percentual
do mundo, seguido por Rússia,
México e África do Sul.

Esses aparelhos têm se torna-
do o meio primário para o aces-
so à internet nos mercados
emergentes, o que é apontado
pela Accenture como uma das
razões do grande interesse dos
brasileiros neste tipo de produ-
to. “Para o público de baixa ren-
da, o celular é o primeiro ponto
de acesso à web. Essa tendência
começou no ano passado e está
se intensificando”, diz Cristia-
no Dencker, líder da área de mo-
bilidade da Accenture.

Além disso, o mercado de
smartphones ainda não está ma-
duro no país, e há espaço para
um crescimento maior nas ven-
das que em países como Estados
Unidos, por exemplo.

Os números de intenção de
compra acompanham os últi-
mos indicadores do segmento.
Segundo a IDC, o mercado brasi-
leiro de celular chegou à marca
de 27,3 milhões de unidades

vendidas no país durante os seis
primeiros meses de 2012. Deste
total, 6,8 milhões eram smar-
tphones, um aumento de 77%
em relação ao mesmo período
do ano passado. Enquanto isso,
o mercado geral de celulares so-
freu queda de 16%.

E tendência é de um cresci-
mento ainda maior nas vendas
de smartphones a partir do final
deste ano. Nesta semana, o mi-
nistro das Comunicações, Paulo
Bernardo, afirmou que a desone-
ração de impostos para fabrica-
ção local de celulares inteligen-
tes deve sair até o fim de outu-
bro. Isso será possível a partir
da inclusão desses aparelhos na
Lei do Bem, criada em 2005. O
ministro já declarou que a medi-
da pode fazer com que os pre-
ços dos smartphones fiquem
até 25% menores.

Com esta perspectiva, o Bra-
sil tem sido palco de diversos
lançamentos nos últimos me-
ses. Um deles, disponibilizado
na semana passada, foi o primei-
ro smartphone com chip Intel
disponível no país, o Razr i, da
Motorola.

Internet
Ainda de acordo com o estu-

do da Accenture, o Brasil e a Áfri-
ca do Sul são os países que mais
acessam a internet por meio de
dispositivos móveis, enquanto
França, Alemanha e Finlândia es-
tão entre os que menos acessam.
Dencker explica que os países
desenvolvidos têm um compor-
tamento mais “multicanal”, ou
seja, possuem mais de um dispo-
sitivo para navegar na web, co-
mo PCs e tablets, e não são tão
dependentes do celular.

E por falar em meios de aces-
sar a internet, os números rela-
cionados ao uso da TV como for-
ma de acessar a rede no mundo
impressionaram Dencker. Se-
gundo a pesquisa, 38% dos en-
trevistados usaram a televisão
para acessar a internet nos últi-
mos 12 meses globalmente, nú-
mero superior ao de uso do ta-
blet, por exemplo (22%). ■

A Walt Disney e outros estúdios
de TV e cinema acusam o dono
do site de compartilhamento
de arquivos eletrônicos Lime
Wire, Mark Gorton, de induzir
pessoas a fazer downloads de ví-
deos de maneira ilegal, sem pa-
gamento de direitos autorais. O
caso será julgado por um tribu-
nal de Nova York.

Além da Disney, comandada
por Robert Iger, Viacom, Twen-
tieth Century Fox Film e Time
Warner acionaram a justiça con-
tra Gorton. Essas empresas que-
rem que a empresa tenha as
mesmas punições impostas ao
Lime Wire em 2010, em uma en-

xurrada de ações movidas pela
indústria da música. O crime
era o mesmo: compartilhamen-
to ilegal de conteúdo.

“Dezenas de milhares de
usuários acessaram o Lime Wi-
re — de graça — infringindo to-
das as regras de direitos auto-
rais”, disseram as companhias
de vídeo. De acordo com a ação
movida pelas empresas, séries
de TV como “South Park” e
“Desperate Housewives” e fil-
mes como “Avatar” e a série
“Harry Potter” estão entre os
materiais pirateados. “Mark
Gorton dirigiu e se beneficiou
dessas violações”. Gorton ope-
ra a Tower Capital Research,
um fundo de hedge que baseia
seus investimentos por meio de
algoritmos. ■ Bloomberg

O executivo da Zynga responsá-
vel pela supervisão do jogo de
pôquer da produtora deixou a
empresa, engrossando êxodo
de funcionários da companhia
em meio a uma queda de recei-
ta. A saída do ex-gerente geral
do Zynga Poker Laurence “Lo”
Toney, anunciada no perfil de
Toney no LinkedIn, acontece
em um momento em que a com-
panhia tem citado a possibilida-
de de apostas em dinheiro real
como uma oportunidade cresci-

mento que vale bilhões de dóla-
res em receita anual.

A Zynga mantém o jogo de
poquêr mais popular do mun-
do, mas vem registrando queda
de receita com a perda de usuá-
rios de jogos sociais abrigados
no Facebook como FarmVille e
CityVille. O jogo de poquêr da
empresa usa fichas virtuais e ge-
ra uma fração da receita que se-
ria obtida por uma versão basea-
da em dinheiro real, mas leis
que proíbem apostas e dificulda-
des regulatórias nos Estados
Unidos têm atingido os esfor-
ços da empresa de diversifica-
ção de receitas. ■ Reuters

Disney processa
dono do Lime Wire

Mais um executivo
deixa a Zynga

Brasileiros lideram
lista de intenção de
compra de smartphone
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DEFESADOCONSUMIDOR

Groupon é excluído de comitê da
camara-e.net por violar normas éticas

Serviço de compartilhamento de
vídeos via internet “viola direitos
autorais”, diz companhia

Laurence “Lo” Toney era
responsável pelo jogo de pôquer
virtual mais popular do mundo

O Comitê de Compras Coletivas da Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico - camara-e.net, por decisão unânime decidiu excluir o
Groupon do comitê por veicular ofertas em desrespeito às normas
autorregulatórias criadas pelo próprio comitê. Mesmo após
o recebimento de notificações, o site continuou publicando
ofertas que violavam o Código de Defesa do Consumidor.

Estudo da Accenture mostra também que o país e a África do
Sul são os que mais acessam a internet pelo celular no mundo

SMARTPHONES EM ALTA

Mercado brasileiro de celulares 
no primeiro semestre

Fonte: empresa
*aparelhos que permitem acesso à internet,
mas sem sistema operacional

Smartphones

6,8 milhões
(crescimento de 77%)

Feature phones*

20,5 milhões

TOTAL

27,3 milhões
de unidades

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Robert Iger,daDisney, lideragruposdemídiaemaçãocontrasite

SONHO DE CONSUMO

Mercados emergentes lideram 
em intenção de compra de 
smartphone
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




