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O CONSUMO DE INFORMAÇÕES NA ERA DA MOBILIDADE 

RODRIGO PARRON1 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo analisar o impacto das novas tecnologias da informação na sociedade. O 
avanço tecnológico no acesso a informações, presente principalmente em novos dispositivos móveis que 
acessam a Internet, possibilita novos hábitos por parte das pessoas no cenário de consumo de 
informações. O papel desempenhado pela comunicação pode apresentar alterações em um ambiente 
com grande circulação de informações, segundo visão de Castelar, Ferrari, Bahia, dentre outros, e será 
analisado a partir de teorias de Wolton, Trivinho, Kurose e Ross. Todavia, segundo Wolton, será possível 
a visão de que a comunicação não pode se limitar a simples trocas de informações, mas sim envolve 
relações humanas. 
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ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the impact of new information technologies in society. Technological advances 
in information access, especially in these new mobile devices that access the Internet, allow new habits 
for people at the scene of consumption of information. The role of communication may make changes in 
an environment with large flow of information, according to Castelar, Ferrari, Bahia, among others, and will 
be assessed based on theories of Wolton, Trivinho, Kurose and Ross. However, according Wolton, it will 
be possible to analyze that communication can not be limited to simple exchanges of information, but 
human relationships. 
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INTRODUÇÃO 

 

Wolton (2006, p. 224) analisa em sua obra conceitos de informação, 

comunicação, coabitação, dentre outros, levantando questões que envolvem relações 

humanas e sua pouca capacidade de comunicação, devido principalmente ao advento 

das redes e da sociedade da informação. Todavia este artigo, portanto, tem como 

objetivo analisar, a partir das teorias de Wolton, como a informação cria e transforma a 

comunicação. O autor também evidencia o fascínio que a Internet e as novas 

tecnologias de informação exercem na sociedade, tornando possível, dessa maneira, o 

surgimento de novos hábitos comunicacionais em diversos segmentos da população, 

sendo que a segmentação e/ou personalização da informação também são aspectos 

que serão elucidados a partir de teorias de Wolton e Negroponte. 

A mudança no consumo de informações jornalísticas será analisada por meio de 

dois cenários: consumo de um jornalismo padrão, com base conceitual de leitura linear 

e consumo de um jornalismo não-linear, por meio de hipertextos. Tais conceitos de 

leitura linear e hipertextual serão embasados em autores como Ferrari, Bahia e Pinho. 

Neste artigo também será analisado o impacto que a mobilidade causa na 

sociedade, a partir do conceito de móvel, de Kurose e Ross, que realizam em sua obra 

uma grande explanação em relação a redes de computadores e à Internet, elucidando 

como as novas tecnologias alteram as formas pelas quais os indivíduos buscam e 

consomem informações. 

Por fim, para conclusão do tema deste artigo, será analisado, também, o 

conceito de sociedade tecnológica, com base em teorias de Trivinho, Castelar e 

Castells, que se trata de uma arguição da dependência das máquinas pela sociedade e 

como esses aspectos produziram mudanças na percepção de tempo e espaço por 

parte das pessoas. 

 

1. A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Atualmente, cada indivíduo apresenta um tipo diferente de reação mediante uma 

informação, independemente do meio de comunicação utilizado e do gênero de 
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informação consumida – esportes, economia, política etc. Qualquer tipo de informação 

pode ser consumido de acordo com as preferências de cada indivíduo, além do fato de 

que cada indivíduo, hoje, pode ser um gerador de informações, já que, com os meios 

tradicionais, como TV, rádio e jornal, os indivíduos apenas recebem informações, e, por 

outro lado, com a Internet, por exemplo, os indivíduos passam a gerar informações e 

postá-las nos mais variados sites e blogs. Este artigo partirá, portanto, da análise do 

conceito de informação de Wolton (2006, p. 231) “Informar é produzir e distribuir o mais 

livremente possível o maior número de mensagens. Isso porque não há informação sem 

liberdade de consciência, de opinião e de expressão.” O autor define cinco tipos de 

informações2 em sua obra: informação-imprensa, que é ligada diretamente aos veículos 

de comunicação; informação-serviço, que são ligadas principalmente às novas mídias, 

como por exemplo, sites de previsão do tempo; informação-data, diretamente ligada a 

bancos e bases de dados; informação-lazer, ligada a jogos e questões interativas; 

informação-militância, ligada principalmente a lutas de classes, como as ONGs, por 

exemplo. Este artigo abordará questões referentes, a três dos cinco tipos de 

informações citados por Wolton: informação-imprensa, informação-serviço e 

informação-lazer. Antes de uma análise que englobe relações humanas, será 

necessária uma análise do conceito de comunicação, de autoria do autor: 

 

É sempre a relação entre um emissor, uma mensagem e um receptor. 
Comunicar não é só produzir e distribuir informação, é também ser sensível às 
condições nas quais o receptor a recebe, aceita-a, recusa-a, remodela-a, em 
função de suas escolhas filosóficas, políticas, culturais. A comunicação é 
questão do receptor [...] A comunicação começa quando se compreende que 
ela é diferente da informação e da transmissão. (WOLTON, 2006, p. 227). 

 

Com base nessa reflexão, questiona-se o impacto que a comunicação sofrerá na 

atual sociedade de informação, composta por um ambiente cercado por inúmeros 

aparelhos eletrônicos, onde cada indivíduo pode se conectar com outros indivíduos, a 

partir de lugares remotos, por meios de sistemas móveis que acessem a Internet. 

Questiona-se também a troca da comunicação presencial pela comunicação à 

distância, possibilitada pelo grande aparato tecnológico disponível na sociedade e a 

consequente perda de vínculos sociais presenciais, em virtude da tecnologia. 

                                                 
2
 Wolton, 2006, p. 231 
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Nesse cenário, será necessária uma busca por fatores e aspectos que podem 

causar tais alterações sociais. O avanço tecnológico permite inúmeras possibilidades, e 

novos recursos são constantemente desenvolvidos. Se anteriormente o processo era 

linear, ou seja, o indivíduo consumia um meio de cada vez, atualmente o processo é 

circular, onde o indivíduo pode consumir muitos meios de uma só vez. “Um bloco de 

diferentes informações digitais interconectadas é um hipertexto [...] permitindo que o 

leitor decida e avance sua leitura do modo que quiser, sem ser obrigado a seguir uma 

ordem linear.” (FERRARI, 2004, p.42).  

Pinho (2003, p. 241) define hipertexto como: 

 

 “[...] texto eletrônico em um formato que fornece acesso instantâneo, por meio 

de links, a outro hipertexto dentro de um documento ou em outro documento. 

Em uma estrutura hipertextual, o internauta não precisa seguir uma sequência 

natural ou prévia – começo, meio e fim –, podendo traçar uma ordem particular, 

navegando pelos documentos interligados.”  

 

Na Internet a leitura é diferente de um livro, pois na rede não existe uma lógica 

de começo, meio e fim. Na Internet as pessoas navegam à vontade por várias páginas, 

em vários sites, conforme elas encontram links relevantes no momento da navegação. 

Os tipos de leitura – linear e não linear – possuem características próprias. Um 

memorando, por exemplo, geralmente é lido de uma maneira linear; mesmo se tiver 

muitas páginas, o indivíduo começará a ler seu conteúdo pelo início, já que o texto de 

um memorando tem uma sequência lógica de começo, meio e fim, ou pelo menos 

deveria ter. A leitura de uma página da Internet, por exemplo, apresenta características 

de uma leitura não-linear, ou seja, não se faz necessária uma sequência lógica de 

leitura de uma informação, com início, meio e fim do texto para que o consumidor de 

informações compreenda uma informação específica, já que o hipertexto permite ao 

internauta navegar por diversas páginas, referentes ao assunto em questão (PINHO, 

2003). “A principal característica do hipertexto é a sua maneira natural de processar a 

informação.”3. Segundo o autor, esse processamento é realizado por meio de 

associações de ideias, processo similar à mente humana, que não recebe as 

                                                 
3
 Ibidem, p.50 
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informações linearmente. O autor ainda cita dados de um estudo conduzido em 1997 

pela Sun Microsystems, que revela que 79% das pessoas que visitam sites na Web 

correm os olhos por toda a tela e fixam-se em um ou outro lugar, ao invés de lerem a 

página inteira, palavra por palavra. “Dessa maneira o internauta que navega em 

páginas de hipertexto vai acumulando conhecimento, segundo o seu interesse e até se 

satisfazer.”4. Os dados do estudo ainda apontam que o internauta lê mais devagar em 

uma tela de computador, devido à claridade desta mesma, com isso a recomendação é 

que o texto preparado para Internet seja em média 50% mais curto do que escrito em 

papel. “A revolução tecnológica provocou inegáveis impactos na difusão de informação, 

fazendo surgir novas formas de estruturá-la, como o multimeios e hipermídia5” 

(FERRARI, 2004, p. 64). A Internet é o ambiente onde essa mudança é mais notória. 

“Uma radical mudança, da produção ao consumo, marca a evolução do jornalismo 

linear para o eletrônico.” (BAHIA, 1990, p. 10). Por fim, o profissional que atuar com 

jornalismo digital deverá estar integrado com a multiplicidade de signos gráficos, 

sonoros e textuais, “[...] mas o que o futuro nos reserva passa inevitavelmente pela 

quebra de conceitos de linearidade da notícia.” (FERRARI, 2004, p. 93). 

A grande diferença entre a mídia tradicional - como TV, jornal e rádio – e a mídia 

digital – Internet, celular, tablets – é a forma como os indivíduos são impactados. 

Emissoras de TV e rádio ou jornais e revistas de grande circulação, têm como objetivo 

falar com o maior número possível de pessoas. Por outro lado, a mídia digital atinge o 

‘indivíduo digital’, uma única pessoa com suas preferências editoriais e anseios 

consumistas (FERRARI, 2004, p. 53).  

Castells (1999, p. 58) afirma que o silício6 e a miniaturização de componentes 

eletrônicos foram grandes descobertas, que mudaram para sempre a forma com que 

nos comunicamos. O autor cita que “se a primeira Revolução Industrial foi britânica, a 

primeira Revolução da Tecnologia da Informação foi norte-americana, com tendência 

                                                 
4
 Ibidem, p.50 

5
 Hipermídia: Todos os métodos de transmissão de informações baseadas em computadores, incluindo 

texto, imagens, vídeo, animação e som. 
6
 A matéria-prima do silício é a areia. Esse produto é um excelente condutor e por esse motivo começou 

a ser utilizado na fabricação de semicondutores ou chips. 
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californiana.” Ao citar “tendências californianas” o autor está referindo-se ao Vale do 

Silício7. 

A segmentação é um processo que apresenta grande importância no mercado 

de comunicação, e entender o público, para oferecer uma vasta quantidade de dados, 

em diversos formatos, é um aspecto que precisa de uma criteriosa análise por parte do 

mercado. “Preparar informações sob medida para o leitor Web ajuda o jornalista a 

construir um site vitorioso do ponto de vista de audiência, como também vitorioso do 

ponto de vista de prestação de serviço.” (FERRARI, 2004, p.72). Por esse motivo “se 

olharmos o jornalismo multimídia sob o ângulo de empreendimento empresarial, cuja 

atividade-fim é a disseminação de informações, encontramos esse tipo de empresa 

quase que totalmente envolvida com o segmento tecnológico e as novas Tecnologias 

da Informação (TI).”8.Negroponte (1995, p. 158) também afirma que a personalização 

da informação é um ponto importante para o mercado: “Na era da pós-informação, o 

público que se tem é, com frequência, composto de uma única pessoa. Tudo é feito por 

encomenda, e a informação é extremamente personalizada.” A personalização da 

informação permite que o consumidor de informações personalize os gêneros e tipos de 

informações conforme suas preferências, por meio de filtros disponibilizados pelos 

veículos de comunicação. O objetivo com tal personalização é que o indivíduo receba 

informações pertinentes a aquilo que ele deseja. Dessa maneira o processo é 

otimizado, já que praticamente não há descartes de informações, pois o indivíduo 

receberá somente informações de seus gêneros preferidos, conforme sua prévia 

definição. Wolton (2006, p. 124) também afirma que a individualização é parte 

fundamental no mercado da comunicação: “A Internet fascina mais que a televisão. E 

isto não somente porque se trata de técnica mais moderna, mas também porque a 

Internet põe em questão os valores do individualismo.”  

Se a personalização da informação é um processo importante, segundo Wolton, 

Ferrari e Negroponte, até que ponto os internautas estão dispostos a pagar por 

informações na Internet, um ambiente que contém diversas informações gratuitas? A 

                                                 
7
 Condado de Santa Clara, 48 km ao sul de São Francisco, Califórnia, responsável pelo desenvolvimento 

de tecnologias importantes, como a criação do circuito integrado, o microprocessador, o 
microcomputador, entre outros. A região conta com aproximadamente 250 mil trabalhadores do setor de 
tecnologia da informação. 
8
 Ibidem, p. 76 
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veracidade das informações e credibilidade do veículo de comunicação são aspectos 

que definem essa questão. “A resistência natural do internauta ao pagamento de 

conteúdo não impede que as empresas de informação e jornalísticas adotem e 

desenvolvam modelos de comercialização na Internet para gerar receita.” (PINHO, 

2003, p. 127). As empresas de comunicação ou jornalísticas precisam analisar por 

quais tipos de informações as pessoas estariam dispostas a pagar na Internet e qual a 

melhor forma para que esse pagamento ocorra, além das receitas advindas de formas 

tradicionais (anúncios, classificados, assinantes), a distribuição de informações 

segmentadas poderão gerar novas receitas para os veículos, mais precisamente para 

os sites jornalísticos, além do fato de que a interatividade se apresenta como um dos 

melhores recursos para se conquistar a fidelidade das pessoas, segundo Pinho (2003, 

p. 145) “Os sites noticiosos devem explorar ao máximo o potencial interativo na Web. 

Enquetes e fóruns de discussão são os recursos mais comuns para estimular a 

participação do leitor e, adicionalmente, conquistar sua fidelidade.” 

De acordo com a obra de Trivinho (2001, p. 82) as razões de vivermos em uma 

sociedade tecnológica são muitas. “Desde que a aplicação da tecnologia se estendeu 

para a esfera da vida cotidiana, o processo se intensificou nas últimas décadas com o 

surgimento do computador pessoal e de seus derivados”. O autor critica a dependência 

das máquinas por parte das pessoas, determinando que esse processo possibilita a 

“construção de uma cadeia de subdependências, e a das redes é uma delas.”9. 

Segundo o autor, esses aspectos produziram mudanças na percepção de tempo e 

espaço por parte das pessoas, já que atualmente diversos indivíduos podem consumir 

informações on line, em tempo real. O autor define o conceito de sociedade tecnológica 

como “uma sociedade em que a tecnologia, vigorando como vetor determinante em 

todos os níveis, comparece simultaneamente como componente sine qua non do modo 

de vida cotidiano [...]”10. A partir dessa reflexão nasce uma questão: A sociedade é 

capaz de viver sem tecnologia e suas redes? Será que alguns colaboradores, como um 

atendente de banco, por exemplo, serão trocados por sistemas? Nesse exemplo 

                                                 
9
 Ibidem, p. 85 

10
 Ibidem, p. 97 



O consumo de informações na era da mobilidade 2011(E) Rodrigo Parron 

 

Thesis, São Paulo, ano VII, n. 16, p. 65-83, 2° semestre, 2011                                                                                                                                                                                

72 

específico, quando o sistema do banco apresentar falha, o próprio sistema informará 

seus clientes e usuários do banco? O sistema informando sobre o próprio sistema? 

A tecnologia da informação altera a forma pela qual os indivíduos se comunicam. 

“O advento das redes colocou os objetos tecnológicos comunicacionais no centro da 

cena, ao mesmo tempo em que determinou que a vida humana nunca mais fosse a 

mesma [...]” (TRIVINHO, 2001, p. 84). Se a tecnologia da informação, com inúmeros 

recursos atuais e muitos que ainda serão desenvolvidos, pode alterar processos 

comunicacionais entre indivíduos, a mobilidade certamente é um fator determinante 

nesse cenário. 

 

2. MOBILIDADE 

 

Segundo dados de 2009 divulgados pela ITU Statistics “O número de assinantes 

de telefones móveis no mundo inteiro aumentou de 34 milhões em 1993 para quatro 

bilhões no final de 2008 e, agora, o número de assinantes de telefonia celular 

ultrapassa o número de linhas telefônicas convencionais.” (KUROSE ; ROSS, 2010, p. 

377). Valores mais acessíveis para a população brasileira, tanto de dispositivos móveis 

que acessam a Internet, quanto das operadoras de Internet, favorecem o aumento da 

penetração do meio Internet no Brasil. Dados divulgados pela Associação Brasileira de 

Telecomunicações (Telebrasil)11 em abril de 2011 apontam que o Brasil alcançou 38,5 

milhões de pontos de acesso à Internet em banda larga (fixa e móvel) no primeiro 

trimestre de 2011, um avanço de 51,5% em relação à soma registrada no final de março 

de 2010. Desse total, 64% são conexões banda larga móvel e os 36% restantes são 

conexões banda larga fixa. Entre o 1º trimestre de 2010 e o 1º trimestre de 2011, no 

Brasil, o aumento do número de pontos de acesso à Internet em banda larga fixa foi de 

21%, enquanto que, no mesmo período, o aumento do número de pontos de acesso à 

Internet em banda larga móvel foi de 78%. 

Desde o início da TV e até cerca de 40 anos depois, não surgiu nenhum outro 

meio de comunicação. Nesse cenário, a TV ganhou espaço e grandes redes de 

                                                 
11

 Acessos em banda larga somam 38,5 milhões no país no 1º trimestre. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/04/acessos-em-banda-larga-somam-385-milhoes-no-pais-
no-1-trimestre1.html> Acesso em: 19 abr. 2011. 
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televisão dominavam o meio no país. Com esse cenário, o mix de meios passou a ser 

imenso – desde os meios tradicionais como rádio, TV, jornal, revista e cinema, como os 

novos meios dos dias de hoje, como TV por assinatura, celular e Internet. A questão 

mobilidade também apresenta grande crescimento e relevância, pois aquilo que era 

consumido em grandes aparelhos ou aparelhos fixos, agora é consumido em aparelhos 

móveis, leves e portáteis. 

Alguns indivíduos têm o hábito de, ao mesmo tempo, ver televisão, ouvir rádio, 

navegar na Internet e conversar com alguém por meio de algum aplicativo online12. 

“Para as pessoas, com o aumento crescente das facilidades de acesso à informação, o 

simples discurso começou a perder a eficiência.” (CASTELAR, 2009, p. 58). Com uma 

maior frequência no acesso à informação, os indivíduos não mais se surpreendem e se 

impressionam com truques de produção. O autor diz ainda que, “Podendo se comunicar 

em movimento, a partir de fontes de emissão sem fio, as pessoas não precisam parar 

para assistir, ler ou ouvir [...] Falam muito mais umas com as outras, inundam a Web e 

as agências de notícias com seus posts sobre tudo, coletam e transmitem voz, imagem 

e texto em tempo real.”13  

A mobilidade permite o acesso a diversos meios, por meio de diversos aparelhos 

eletrônicos. O consumo desse mix de meios ganha novas plataformas – aparelhos de 

celular, laptops, tablets – e novos hábitos comunicacionais surgem na sociedade. 

Emissoras de TV aberta e paga já transmitem seus sinais para aparelhos de telefonia 

celular, assim como a Internet também é acessada em alta velocidade pelos celulares. 

As pessoas gravam programas para assistirem à hora em que quiserem, leem seus 

jornais e suas notícias preferidas na Internet, seja qual for o aparelho eletrônico – 

computador, laptop, celular, tablet etc. 

O fácil acesso à Internet e o envio de curtas mensagens de texto via celular 

possibilitaram um grande acesso de informações por parte das pessoas, já que com 

novas tecnologias as pessoas passaram a se comunicar em movimento, de uma 

maneira muito rápida. “A vida digital exigirá cada vez menos que você esteja num 

determinado lugar, em determinada hora [...]” (NEGROPONTE, 1995, p. 159). A rádio 

                                                 
12

 Software que permite a conversa entre pessoas por meio da Internet. 
13

 Ibidem, p. 59 
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Sul América Trânsito, por exemplo, transmite notícias e informações do trânsito da 

Grande São Paulo praticamente durante todo o dia. Obviamente a emissora tem sua 

própria equipe de repórteres e jornalistas mas, paralelamente, os próprios ouvintes 

enviam informações do trânsito em tempo real para a emissora, por meio de celular, 

mensagens de voz e e-mails. 

Hoje até mesmo os objetos se comunicam. Alguns carros podem passar 

rapidamente pelos pedágios, com o carro em movimento, pois um objeto fixado no 

pára-brisa do veículo abrirá automaticamente a cancela do pedágio. As etiquetas 

colocadas nas malas de viagens são lidas por inúmeros leitores laser nos aeroportos. 

Os indivíduos já podem efetuar pagamentos e saques em bancos com seu aparelho de 

telefone celular. Aparelhos de GPS conversam com o motorista informando-lhe qual a 

melhor rota e qual sentido seguir. Entende-se que, com isso, a comunicação sem fio já 

está presente em nossas vidas e esse fenômeno se solidificará cada vez mais, em 

diversos setores da sociedade. “No mundo digital, as distâncias significam cada vez 

menos.” (NEGROPONTE, 1995, p. 170). 

Em relação ao futuro dos equipamentos sem fio que acessam a Internet, Kurose 

e Ross (2010, p. 377) afirmam que: “[...] já ficou claro que redes sem fio e os serviços 

móveis relacionados que elas possibilitam vieram para ficar.” Para os autores, o 

conceito de “sem fio” é diferente do conceito de mobilidade. A definição parte do 

princípio que móvel é aquele que muda seu ponto de conexão com a rede ao longo do 

tempo. Um indivíduo pode acessar sua rede residencial sem fio, ou seja, o acesso à 

Internet será feito por meio de um aparelho denominado roteador, que fica instalado 

dentro de seu domicílio, permitindo ao indivíduo, o acesso à Internet a partir de 

qualquer cômodo da casa, mas esse acesso é limitado a distâncias que variam entre 10 

e 100 metros. Se esse mesmo indivíduo se distanciar da casa por alguns metros, por 

exemplo, ele perderá sua conexão com a rede; em outras palavras, o raio de cobertura 

do sinal é limitado. Já o usuário móvel é aquele que se desloca por uma cidade, dentro 

de um carro, por exemplo, conectado à Internet continuamente, ou seja, 

independentemente, dos locais que o indivíduo percorra, ele sempre estará conectado 

com a Internet móvel. “É nesse ponto, em que o sem fio se cruza com a mobilidade, 
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que encontraremos os desafios técnicos mais interessantes!”14. As empresas que tem 

como objetivo a comercialização de pacotes para acesso às redes móveis, deverão 

prover investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, de modo a 

atender uma crescente demanda de mercado. “Para o acesso em amplas áreas, os 

usuários de Internet móvel utilizam uma infra-estrutura de telefone celular, acessando 

estações-base que estão a até 10 quilômetros de distância.”15. A questão da mobilidade 

oferece uma série de novos recursos para a sociedade, porém a infra-estrutura é um 

aspecto fundamental para a disseminação da tecnologia e sua aceitação pelo público. 

 

Dado que a telefonia celular agora está presente por toda a parte, em muitas 
áreas do mundo inteiro, uma estratégia natural é estender redes celulares de 
modo que suportem não somente telefonia de voz, mas também acesso sem 
fio à Internet. Idealmente, esse acesso à Internet teria uma velocidade 
razoavelmente alta e proveria mobilidade imperceptível e ininterrupta, 
permitindo que usuários mantivessem suas sessões TCP

16
 enquanto em 

trânsito, por exemplo, em um ônibus ou em um trem. Com taxas de bits 
suficientemente altas entre a fonte e o usuário e vice-versa, o usuário poderia 
até mesmo manter sessões de videoconferência enquanto em trânsito. 
(KUROSE; ROSS, 2010, p. 401) 

 

Um sistema de tecnologia móvel, presente em diversos países e muito utilizado 

no Brasil, é o sistema 3G17. Esse sistema, utilizado por empresas de telecomunicações 

multinacionais, oferece acesso móvel à Internet, em amplas áreas geográficas, por 

meio de pacotes de dados comercializados com indivíduos e empresas. As taxas de 

transmissão de dados desse sistema ultrapassam velocidades de 01 Mbps18, 

possibilitando, dessa maneira, uma navegação móvel na Internet a partir de dispositivos 

móveis que se conectem com a rede (KUROSE; ROSE, 2010, p. 15).  

A tecnologia sem fio está em constante desenvolvimento e ainda passará por 

muitas mudanças. Dois fatores precisam ser levados em consideração: o aumento nas 

taxas de velocidade de acesso à Internet e a queda de preços, tanto de aparelhos 

                                                 
14

 Ibidem, p. 377 
15

 Ibidem, p. 15 
16

 TCP: Transmission Control Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão. 
17

 Os sistemas 3G permitem que indivíduos acessem a Internet, por meio de seus dispositivos móveis, a 
partir de localizações remotas externas enquanto em trânsito [...] Por exemplo, a tecnologia 3G permitirá 
que um usuário acesse informações sobre estradas enquanto dirige, ou informações sobre a 
programação de cinema enquanto estiver tomando sol na praia. (KUROSE e ROSS, 2010, p. 405). 
18

 Mbps: Megabits por segundo – velocidade de tráfego de dados, equivalente a 01 milhão de bits por 
segundo. 
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eletrônicos que acessem a Internet móvel em alta velocidade, quanto das operadoras 

que possibilitem o acesso, independentemente da tecnologia móvel utilizada. A 

miniaturização dos aparelhos eletrônicos, em conjunto com o desenvolvimento 

tecnológico, principalmente no que diz respeito à capacidade de processamento de 

informações, e tecnologias sem fio, que proverão o acesso à Internet móvel em taxas 

de velocidades de transmissão de dados altíssimas, por um valor acessível, mudarão 

efetivamente a maneira como as pessoas consomem informações e se relacionam 

entre si. Essa pluralidade de recursos, em conjunto com avanços tecnológicos no 

mercado de comunicação, mais especificamente na área de transmissão de dados, 

deverá sofrer muitas alterações e aperfeiçoamentos no decorrer do tempo, tendo como 

principal objetivo possibilitar, em tempo real, uma “comunicação ubíqua entre usuários 

de unidades móveis.” (CASTELLS, 1999, p. 64). A demanda atual por tecnologia, 

especificamente em relação a aparelhos eletrônicos cada vez menores e mais potentes, 

faz com que haja “um aumento da velocidade da inovação tecnológica e uma difusão 

mais rápida dessa inovação [...]”19 . 

Outra questão levantada por Castelar (2009, p. 71): “Como planejar comunicação 

e programar mídia nesse cenário em que os objetos falam uns com os outros e a 

audiência se move, gera seu próprio conteúdo e vive papéis diferentes [...]?”. Ess, sem 

dúvida, é uma importante questão que precisa ser analisada em profundidade. A 

empresa que compreender a maneira mais adequada para se comunicar com o público 

terá um grande diferencial no atual mercado competitivo, pois encontrar maneiras cada 

vez mais adequadas e eficazes de comunicação é um desafio contínuo para as 

empresas que atuam nesse setor. 

 

3. TENDÊNCIAS DE UMA SOCIEDADE TECNOLÓGICA 

 

Todos os veículos de comunicação estarão disponíveis para as pessoas em um 

único aparelho de uma maneira muito simples. Um aparelho que possibilite a exibição 

de canais de TV abertos e pagos, a leitura de revistas, jornais, artigos e livros, a 

sintonia em emissoras de rádio, o acesso à Internet em alta velocidade. Junte-se à isso 

                                                 
19

 Ibidem, p. 77 
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a possibilidade de se gravar vídeos e sons, bem como tirar fotos, enviar mensagens de 

texto e voz e poder usufruir de diversos aplicativos de acordo com a necessidade de 

cada indivíduo. Isso tudo para facilitar o acesso à informação e dar a possibilidade dos 

indivíduos de se comunicarem de uma maneira rápida e pessoal, por um valor 

acessível. 

Alguns aparelhos de TV, assim como aparelhos de telefonia celular, também já 

possibilitam o acesso à Internet. Alguns automóveis interagem com o motorista, 

passando instruções de GPS ou informando qualquer anormalidade no carro. Os 

inúmeros modelos de aparelhos de telefonia celular oferecem cada vez mais funções e 

recursos aos seus proprietários. Os laptops estão cada vez menores e mais potentes. A 

banda larga cresce de velocidade a cada ano. A velocidade máxima para acesso 

residencial à Internet no Brasil é de 100 MB. No Japão já existe conexão com 

velocidade de 1 Gbps20. Com essa velocidade é possível fazer o download de um filme 

de duas horas em poucos segundos. O acesso ao mundo em tempo real é comum na 

vida de muitas pessoas hoje em dia. Esse acesso deverá ser comum cada vez mais a 

um número maior de pessoas a cada ano. 

Hoje os indivíduos podem comprar passagens aéreas, reservar uma mesa em 

um restaurante, comprar seus ingressos para o teatro, cinema, futebol e shows com a 

opção de escolher os lugares, pedir uma pizza, pagar suas contas, reservar um hotel e 

até mesmo se localizar pelo GPS usando computadores ou celulares. Com a 

convergência dos meios, a pluralidade de papéis e novos formatos de comunicação, os 

indivíduos têm a sua disposição cada vez mais canais de informação. 

 

Fenômenos como advento da comunicação entre objetos e do envio e 
recebimento de mensagens de texto, imagens e dados de pessoa para pessoa, 
com conexão sem fio, revolucionaram os princípios da comunicação comercial 
de massa, sem que houvesse tempo para refletir, elaborar estratégias ou 
desenvolver tanto metodologia de planejamento quanto modelos de negócio 
adequados a esses novos tempos. (CASTELAR, 2009, p. 115) 

 

Quanto maior a adequação dos formatos de comunicação comercial, maior a 

rentabilidade dos mesmos para os veículos, pois bons dados de audiência atraem 

                                                 
20

 Gbps: Gigabits por segundo – velocidade de tráfego de dados, equivalente a 01 bilhão de bits por 
segundo. 
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anunciantes e suas verbas publicitárias. Castelar (2009, p. 129) conclui em sua obra 

que somente as empresas e marcas que estiverem associadas a questões de 

sustentabilidade sobreviverão em um mercado competitivo atualmente. As empresas, 

de uma maneira geral, estão revendo seus comportamentos de comunicação com as 

pessoas. No lugar das empresas apenas ofertarem seus produtos, uma mudança 

ocorre quando passam a apoiar causas e prestar serviços. A relação entre público e 

marca está mudando, assim como a relação entre público e meios de comunicação. 

Nesse cenário, é possível uma integração entre anunciantes, meios de comunicação e 

sociedade, com o intuito de existir uma harmonia entre todos, com objetivos 

específicos, ou seja, geração de lucros e equilíbrio dessa convivência, com uso 

razoável de produtos e serviços. Observa-se, dessa maneira, que os desafios propostos 

pelos avanços da tecnologia da informação e seus infindáveis recursos interativos 

deverão ter como base questões relacionadas à sustentabilidade21. Isso deixa claro que 

as estruturas que servem à atividade de marketing e comunicação deverão rever seus 

modelos de negócios. Castelar (2009) cita brilhantemente que, em termos de conteúdo, 

há sinais de que os indivíduos retornarão à simplicidade, principalmente porque de uma 

maneira geral, as pessoas cada vez mais serão responsáveis pela criação e circulação 

de boa parte das mensagens. Interessante pensar que quando a comunicação 

comercial começou a se organizar no Brasil, em meados de 1930, os meios de 

comunicação – jornal e revista na época – buscaram os poetas e os compositores 

populares para redigir as mensagens. Em seguida, o redator desempenhou esse papel 

e agora os próprios indivíduos comuns são geradores de uma importante parte das 

mensagens. Castelar (2009, p. 129) conclui sua análise citando uma excelente ideia de 

Michael Porter, sobre substituir a competição pela diferenciação, por meio de uma 

sociedade menos estressada, com um comportamento com baixo ou nenhum impacto 

ambiental, ou seja, a sociedade poderá usufruir de toda a tecnologia existente para 

continuar com suas bases de consumo, mas sem fazer mal aos outros e ao planeta. De 

uma maneira geral, as pessoas privilegiarão os contatos diretos com simplicidade e 

transparência. 

                                                 
21

 Ibidem, p.130 
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A informação-serviço, segundo teoria de Wolton (2006), é um tipo de informação 

que deverá ter profundas transformações analisadas pelos aspectos da mobilidade, 

onde “certamente, no momento em que os sistemas 4G forem definidos e 

implementados, eles operarão a velocidades mais altas do que os sistemas 3G, 

alcançando 01 Gbps ou mais [...] e tendem a se focar em serviços de localização, 

multimídia e segurança.” (KUROSE; ROSS, 2010, p. 405). Dos três pontos destacados 

pelos autores, pode-se afirmar que apenas segurança é uma questão vital para as 

pessoas, já que localização e multimídia podem ser considerados assuntos supérfluos, 

mas a indústria da comunicação faz com que sejam assuntos relevantes para a 

sociedade com seus apelos e recursos midiáticos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender e analisar as principais mudanças no comportamento do 

consumidor de informações não é uma questão simples, pois com tantas opções e 

novidades que surgem a cada dia nessa área, as dificuldades de mensuração de todos 

esses dados ficam cada vez maiores e mais complexos. Atualmente, a sociedade 

brasileira passa por diversas mudanças culturais e sociais, causadas pelo surgimento 

de novos hábitos e atitudes das pessoas. Novas maneiras de se consumir produtos, 

serviços e informações surgem naturalmente à medida que essas mudanças se 

intensificam em diversos estratos sociais. 

Fica claro, após a análise de todos os dados apresentados, que novas maneiras 

de se comunicar e se informar surgirão naturalmente, principalmente devido aos 

avanços tecnológicos e à popularização de novos meios e formas de comunicação. As 

mudanças ocorrem tanto na esfera do consumo como na esfera da consciência. Novos 

produtos e serviços serão desenvolvidos para diversos segmentos da população. Da 

mesma maneira surgem novos comportamentos e estilos de vida, baseados em uma 

sociedade consumista e ao mesmo tempo sustentável.  

Os autores citados neste trabalho deixam claro que muitas mudanças deverão 

ocorrer em diversas áreas, mais especificamente nas áreas de marketing e 

comunicação. Outro ponto destacado pelos autores é a importância de se conhecer as 

opiniões e necessidades das pessoas, por meio de dados de pesquisas, pois, dessa 

maneira, as empresas poderão oferecer cada vez mais produtos e serviços 

segmentados de acordo com as necessidades e demandas de mercado. 

Castelar (2009) afirma que a rapidez com que surgem as novas tecnologias na 

área de comunicação não permite tempo para uma reflexão criteriosa por parte dos 

veículos, com o objetivo de elaboração de novas estratégias ou metodologias no 

desenvolvimento e distribuição de informações. Independentemente do formato da 

notícia e seu valor, oferecer um produto ou serviço de qualidade para as pessoas 

depende da compreensão de suas necessidades por parte dos veículos. Nesse ponto, 

novas pesquisas poderão esclarecer quais serão os formatos mais adequados no 
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desenvolvimento e distribuição de informações, dos mais variados temas, nos mais 

diversos formatos e valores. 

Diversas mudanças ocorrerão naturalmente na sociedade, mais especificamente 

nas áreas de comportamento e de consumo. A pluralidade de meios e canais de 

informações, em conjunto com aparelhos eletrônicos cada vez mais sofisticados e 

portáteis, possibilitarão mudanças significativas no comportamento dos consumidores 

de informações. Novas formas de distribuição de informações surgirão naturalmente 

com os avanços tecnológicos e com o aumento da penetração de aparelhos eletrônicos 

portáteis por parte das pessoas, que estão dispostas a pagar por informações 

relevantes no ambiente da Internet. Formatos adequados de conteúdos informativos e 

um método eficiente de cobrança por tais dados são as principais questões a serem 

analisadas de agora em diante, por meio de novas pesquisas, pela indústria da 

comunicação. 

Com a possibilidade das pessoas se comunicarem em movimento, a partir de 

aparelhos sem fios, as pessoas não precisarão mais parar para assistir, ler ou ouvir 

alguma notícia ou informação. Com os avanços tecnológicos, a busca por informações 

ficará cada vez mais acessível por parte da sociedade, e com a multiplicação dos 

meios, a circulação de informações, notícias e opiniões circularão de uma maneira 

muita rápida na Internet (CASTELAR, 2009). Atualmente com dispositivos móveis que 

acessam a Internet e uma banda larga estável de acesso, com taxas de velocidades de 

transmissão de dados acima de 01 Mbps, o meio Internet possibilita o 

acompanhamento de informações em tempo real a qualquer momento. 

 Por fim, algumas previsões explicitadas na obra de Wolton (2006, p. 177): 

 

A informação cria a comunicação. Quanto mais tecnologias houver, mais 
comunicação haverá. Ficamos numa atitude passiva diante da televisão e ativa 
diante do computador [...] A banda larga vai mudar tudo [...] A sociedade da 
informação reduzirá a distância Norte-Sul. As redes são as infraestruturas da 
aldeia global [...] A Internet destrona a televisão. As pesquisas de audiência 
dão a medida da demanda [...] Com as novas tecnologias reduzem-se os 
deslocamentos [...] O livro eletrônico substituirá o livro papel. O computador 
reforça a criatividade [...] Internet para todos é a própria democracia. A mídia 
faz as eleições [...] As novas tecnologias são um progresso da inteligência em 
relação às mídias de massa [...]  
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 Portanto, a partir dos conceitos de Wolton, Trivinho, Castelar, Kurose e Ross, 

entende-se que a nossa atual sociedade tecnológica, em plena era da mobilidade, 

deverá transformar seus processos comunicacionais a partir do consumo de 

informações em tempo real. A dependência das máquinas se apresenta como fator 

inexorável na sociedade, alterando até mesmo as formas pelas quais as pessoas se 

comunicam. Nesse ponto, Wolton está certo em afirmar que a comunicação não pode 

se limitar a simples trocas de informações, já que a tecnologia deverá ser utilizada de 

modo a estimular processos comunicacionais nas relações humanas e não substituí-las 

por simples ferramentas individualistas. 
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