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1.  RESUMO 

 

         Com o avanço da tecnologia e o barateamento dos custos para produção, 

utilização e distribuição de aparelhos inteligentes, conhecidos popularmente como 

smartphones, surge no Brasil e no mundo um novo tipo de fenômeno, a era da 

internet móvel. Tal fato traz à tona uma revolução constante na mudança desse 

novo público consumidor de informação oriunda das mídias, dessa forma surgem 

novos cenários e comportamentos que afetam diretamente todo o processo de 

comunicação entre consumidores e marcas que querem se comunicar para divulgar 

seus produtos e serviços. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

          A era mobile já é realidade e não mais uma promessa, o Brasil atingiu a marca 

de 168 milhões de smartphones em uso, de acordo com os dados divulgados na 27ª 

Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia informação nas Empresas 

FGV-SP (2016). O mesmo estudo prevê que o país atingirá até 2018 236 milhões de 

aparelhos e, em complemento a esses dados, pela primeira vez o número de 

acessos via smartphone nos domicílios ultrapassou o de computadores no período 

entre 2013 e 2014, segundo dados divulgados no PNAD 2014 realizado pelo IBGE. 

Em consequência desse cenário surge uma nova dinâmica na comunicação e as 

marcas deverão se preparar e aprender como se comunicar. A popularização 

desses aparelhos inteligentes, afeta o comportamento dos consumidores em todo o 

ciclo de compra e conhecimento de produtos e serviços, logo, surge a necessidade 

dos anunciantes em se preocuparem com esse acontecimento.      

            

3. OBJETIVOS 

 

  Apresentar as principais mudanças e impactos gerados com a popularização 

e massificação dos smartphones no mundo do marketing e como isso influência a 

comunicação mercadológica nos dias de hoje e entender como o a tecnologia móvel 

mudou o mercado, consumo de produtos e modelos de negócios.  

 



 

4. METODOLOGIA  

 

Com os objetivos definidos acerca do tema, a pesquisa foi realizada em torno 

do levantamento de informações e dados secundários - desk research -, estudos 

netnográficos de R.V Kozinet (1997) e um levantamento bibliográfico, a combinação 

dessas três diferentes técnicas fornecerá uma base para o direcionamento e 

conclusão do estudo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

           Toda essa mudança reflete no processo de compra de produtos, o estudo 

divulgado em dezembro pelo Panorama Mobile Time/Opinion Box – Comércio Móvel 

no Brasil (2015) apontou que 45,3% dos entrevistados já realizaram alguma compra 

utilizando um aplicativo, o mesmo estudo mostra o aumento desse número que, em 

maio do mesmo ano, era de 39,5%. Números como esses mostram o aumento do 

público consumidor e a consolidação do comércio eletrônico em aparelhos 

móveis. Uma das atividades mais realizadas no smartphone é a busca, segundo a 

pesquisa realizada pela TG.Net (2015) realizar busca é a terceira tarefa mais 

utilizada em um período de 30 dias, com 59% e em quarto lugar com 54% temos 

comparação de preços, esse estudo só mostra que as pessoas procuram todo tipo 

de informações antes de contratar um serviço ou realizar uma compra, a informação 

está a um dedo de distância não importando onde você esteja.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Após o aprofundamento do assunto, concluímos que o atual cenário mostra 

como a tecnologia tem afetado de forma irreversível o consumo de mídia e a 

utilização de serviços por parte da sociedade, a possibilidades oferecidas por um 

smartphone transformaram a interação das pessoas com o mundo, a maioria das 

nossas tarefas diárias estão sendo realizadas com a utilização da internet, 

principalmente a móvel, tornando o aparelho indispensável para os brasileiros. 

         Atualmente, 22% dos usuários de smartphone brasileiros passam mais de 20 

horas semanais usando seus aparelhos, os dados são do IMS MOBILE in Latam 



(2015). Esses usuários dividem seu tempo em aplicativos dos mais diversos 

segmentos e serviços. Mesmo com o principal foco ainda continuar sendo o da 

comunicação, as pessoas também realizam tarefas como checar e-mails, pagar uma 

conta e chamar um taxi. Vivemos um momento de revolução na forma como 

contratamos serviços, empresas como o Uber tem tido sucesso oferecendo serviços 

que são utilizados exclusivamente através do smartphone, essa era de 

empreendedorismo digital caracteriza e confirma todo o novo panorama que tem se 

formado devido a popularização dos smartphones.  
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