Pesquisa do Google aponta que mais de 1 bilhão de pessoas acessam a internet pelo celular
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Uma pesquisa feita pelo Google e divulgada nesta segunda-feira, 3, revela que mais de 1
bilhão de pessoas já acessarão a internet dos seus telefones celulares. Esse número
representa aproximadamente 20% dos cinco bilhões de usuários de
telefones móveis
ao redor do mundo.

Os números mostram a clara expansão do mercado de mobilidade, indicando que os usuários
estão trocando os desktops e notebooks pelos smartphones para acessar a internet. A
melhoria da velocidade das conexões (em alguns países), o preço competitivo e as propostas
de aparelhos mais intuitivos com navegação na web mais completa são alguns dos motivos
para esse crescimento do acesso à internet pelo celular.

Os usuários continuam utilizando mais a internet móvel em casa. A pesquisa mostrou que 93%
dos pesquisados acessam a web dos smartphones em casa, e 76% desses usuários se
conectam enquanto estão se deslocando. Esse comportamento também se explica pela
tendência dos usuários utilizarem as redes sociais durante outras atividades domésticas,
principalmente enquanto estão assistindo a um evento na TV.

Nos dias de hoje, as pessoas não ficam apenas assistindo a um programa ou evento
esportivo. Elas precisam comentar sobre o que estão vendo nas redes sociais. E a forma mais
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confortável de se fazer isso é utilizando o smartphone.

E, como ter uma rede Wi-Fi em casa deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade,
os telespectadores podem utilizar os smartphones com maior praticidade dentro dos seus
lares.

A pesquisa do Google também revela que os consumidores usam os seus smartphones para
fazer pesquisas online (91%), utilizar aplicativos (84%) e checar e-mails. Entre os
entrevistados, 43% afirmam que acessam as redes sociais pelos seus celulares todos os dias
e 20%, assistem vídeos em dispositivos móveis todos os dias.

Fonte: techtudo.com.br

2/2

