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Quando surgiu, no primeiro ano da dé-
cada de 1990, o celular virou objeto do 

desejo. Muito caro, era para poucos. Quem 
está na faixa dos 40 anos ou mais certa-
mente se lembra de pessoas ostentando 
o aparelho pendurado como “pochete”, 
que faziam questão de colocar sobre a me-
sa do restaurante. Sabiamente apelidado 
de “tijolo” por seu tamanho e peso, o pré-
-histórico telefone móvel mal fazia liga-
ções — aliás, sua única função —, refém 
de um de� ciente sistema de transmissão.

Trinta anos depois, a evolução tecno-
lógica se encarregou de produzir celula-
res bem menores, mais leves, multifun-
cionais e com acesso à internet. Estamos 
finalmente na era dos smartphones, apa-
relhos que saciam a fome de se comuni-

car, de estar em contato com tudo e todos. 
O smartphone simplesmente se tornou a 
extensão de nossos sentidos. É nossa me-
mória; nossa voz e audição amplificadas; 
nos entretém; tira nossas dúvidas...

Assim, se torna o grande companheiro de 
todos os momentos, até mesmo na hora de 
dormir: 38% dos internautas que possuem 
smartphone declararam que acessam a in-
ternet antes de dormir e 29% o fazem assim 
que acordam. Essa proximidade indica uma 
importante mudança na vida das pessoas, 
não somente nos relacionamentos pesso-
ais, como também nos hábitos de consumo.

O varejo é um segmento que deve ficar 
de olho bem aberto para essas mudan-
ças, porque mais da metade dos usuários 
(56%), ao fazer compras nas lojas físicas, 

O Mobile Report é uma nova solu-
ção do Ibope Media. Sua metodologia 
é baseada em questionário estrutu-
rado, aplicado mensalmente em uma 
amostra recrutada a partir do Painel 
NetView, contando com no mínimo 700 
pessoas. Com isso é possível acompa-
nhar dados inéditos e analisá-los por 
sexo, idade, região e classe social. Pa-
ra esse estudo foram utilizados os da-
dos do mês de janeiro de 2013.

Metodologia

costumam comparar os preços com os de 
lojas online por meio de seu smartphone.

Os dados são da solução Mobile Report, 
produzida pelo Ibope Media, que desde 
novembro do ano passado entrevista, men-
salmente, pelo menos 700 pessoas  com dez 
anos ou mais, donos de smart phones com 
acesso à internet. A pesquisa identificou 
que 16% declararam ter realizado alguma 
compra via mobile em dezembro de 2012. 
O percentual é quase o dobro (29%) entre 
os mais jovens (de dez a 17 anos). 

A classe A é a que mais compra (24,8%), 
enquanto os homens ultrapassaram as mu-
lheres nessa atividade (19%). A mudança é 
surpreendente tendo em vista que há pou-
co tempo havia receio de rea lizar compras 
até mesmo pelos computadores tradicio-

nais. Receio, aliás, que também parece 
não existir para essa turma quando o as-
sunto é gastar. Quase um terço dos con-
sumidores que compraram via smartpho-
ne, declararam um ticket médio superior 
a R$ 300, sendo que, para 17,5% desses, o 
gasto ficou entre R$ 100 e R$ 200. O fato 
só reforça a noção de como esses apare-
lhos estão rapidamente se tornando o dis-
positivo preferido para acesso à internet. 

Propaganda
Por serem companheiros inseparáveis e 

tão íntimos, é natural supor que qualquer 
comunicação não permitida realizada por 
meio do celular possa causar rejeição. A pes-
quisa revela o contrário. Mais da metade dos 
entrevistados (57%) disse prestar atenção, 
ao menos às vezes, às propagandas veicu-
ladas via smartphone. E pouco mais de um 
terço (36%) declararam lembrar ter visto um 
produto, marca e/ou serviço anunciado em 
seu smart phone, reafirmando a visibilida-
de desse canal. Além disso, praticamente a 
totalidade dessa amostra sabe diferenciar 
a localização das propagandas vistas, sen-
do que 37% declararam ter visto em apli-
cativos e 59% em site mobile.

A pesquisa também investiga, entre di-
versos outros temas, a efetividade do cross 
media. Para aqueles usuários que declara-
ram ter visto propaganda no smartphone, 
68% disseram ter tomado contato com a 
marca, produto ou serviço também na te-
levisão, sendo que 41% na revista e pouco 
menos de um terço nos jornais. Há muito 
ainda que aprender sobre essa nova rela-
ção entre nós e nossos smartphones, até 
porque certamente ela será tão mutante 
e evolutiva quanto a própria tecnologia.
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Extensão dos sentidos
Onipresentes no cotidiano de seus usuários, 
os smartphones estão alterando hábitos de consumo
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          O Meio & Mensagem
 também está na internet.

 Acesse o site meioemensagem.com.br e atualize-se sobre o mercado 
de comunicação, marketing e mídia a qualquer hora.

Meio & Mensagem. Juntos, nós somos o mercado. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1553, p. 27, 1 abr. 2013.




