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MOBILE

Fora do bolso
Pesquisas apontam significativo crescimento da importância dos celulares  
e recorde no consumo de conteúdo jornalístico em mobile no Brasil

Por IGOR RIBEIRO iribeiro@grupomm.com.br

A mais nova paixão nacional cabe no 
bolso, mas raramente fica dentro 

dele. Duas pesquisas apresentadas na 
semana passada revelam o quanto os 
brasileiros incorporaram o consumo 
de conteúdo via aparelhos móveis e os 
efeitos do uso dos celulares nos hábi-
tos de navegação dos usuários. 

Estudo da Nielsen aponta que 75% 
dos brasileiros usam seus celulares para 
acessarem redes sociais — a taxa mais 
alta entre dez países pesquisados. O Bra-
sil também se destaca no uso de aplica-
tivos de jogos (68%), de serviços de ge-
olocalização (56%), e na audiência de 
vídeos ou TV no celular (43%), ocupan-
do a segunda posição nos três quesitos 
e perdendo, especificamente, para Chi-
na (70%), Coreia do Sul (59%) e, nova-
mente, Coreia do Sul (44%). 

A pesquisa The Mobile Consumer: A 
Global Snapshot pesquisou hábitos de 
consumo e comportamento relaciona-
dos ao uso de celular na Austrália, Es-
tados Unidos, Índia, Itália, Rússia, Rei-
no Unido e Turquia, além dos já cita-

res estão em férias e, portanto, fora de casa, 
o que faria aumentar o tráfego de conteú-
do móvel. Também se destaca o aumento 
significativo do acesso a páginas de jornais 
do Sul do País, motivado pelo incidente de 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

Colaborou Bárbara Sacchitiello

dos Brasil, China e Coreia do Sul. Os 
dados foram reunidos por entidades 
oficiais do setor por meio de pesquisa 
online ou questionário ao vivo, no de-
correr de 2012.

Apesar da alta adesão aos disposi-
tivos móveis, somente 43% dos brasi-
leiros compram pacotes de dados — é 
a menor taxa dos países pesquisados, 
ao lado da Rússia. Um dos motivos é o 
alto preço dos planos brasileiros, que 
se reflete também no grande número 
de brasileiros que, na busca pela ope-
radora mais conveniente, possui mais 
de um aparelho: 48%, atrás somente da 
Rússia (51%).

A pesquisa também analisa o com-
portamento relacionado à veiculação 
publicitária em celulares: 38% dos brasi-
leiros dizem receber anúncios via men-
sagem de texto/SMS, a taxa mais alta 
entre os pesquisados. Metade dos bra-
sileiros não se incomoda com propa-
ganda, desde que possam acessar con-
teúdo gratuitamente. A mesma taxa de 
russos e americanos disseram não se 

importar, ficando atrás somente 
dos indianos, com 54%. 

Noticiário recorde
O mês de janeiro registrou o 

maior número histórico de acesso 
a jornais por meio de celulares e ta-
blets, informou o Instituto Verifica-
dor de Circulação (IVC). De acordo 
com o Relatório Web da auditoria, 
foram registrados, no período, mais 
de 106 milhões de páginas vistas 
nesses devices, o que corresponde 
a 7,55% do total registrado pelo IVC 
em sites e portais de notícias filiados 
ao instituto. Desde janeiro de 2011, 
quando o IVC começou a mensurar 
a audiência dos portais de notícias, 
a base de acessos via dispositivos móveis 
cresceu mais de 1.000%, enquanto o avan-
ço dos acessos via desktops e notebooks 
aumentou em torno de 32%.

Apesar da curva em permanente cresci-
mento, o instituto lembra que janeiro ten-
de a ser um mês atípico no consumo de 
conteúdo online, já que muitos dos leito-
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Mensagem de texto 85%

Redes sociais 75%

Aplicativos 74%

Navegação na web 69%

E-mail 66%

Comunicadores instantâneos 57%

Localização / GPS 56%

Vídeo ou TV móvel 43%

Música em streaming 39%

Serviços bancários 28%

Leitores código de barras / QR 22%

Compras 17%

Pagamentos 11%

Fonte: the mobile consumer: a Global Snapshot, Nielsen

O quE Os BrasILEIrOs 
fazEM nOs cELuLarEs?
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1549, p. 41, 4 mar. 2013.




