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RESUMO 
 
 
O objetivo do presente trabalho é analisar os contextos de usos dos aplicativos 

Whatsapp e Facebook Messenger, identificando como são utilizados pelos 

acadêmicos de primeiro a oitavo semestre do curso de Publicidade e Propaganda do 

Centro Universitário Franciscano. É traçada uma linha histórica desde o surgimento 

da internet nos anos 60, quando seu único objetivo era a comunicação militar, até os 

dias atuais, quando ela serve como base tecnológica das redes sociais digitais. É 

apresentado o smartphone e como eram os primeiros celulares, as diferenças de 

usos e diferentes funções desde o seu surgimento, demostrando como eles 

evoluíram se tornando dispositivos híbridos. A chamada Geração Tela apresenta as 

características comportamentais dos jovens dos dias de hoje e quais os seus 

interesses, analisados através de pesquisas realizadas nos últimos anos, como o 

dossiê Screen Generation realizado pela MTV em 2010 e trabalhos da empresa 

Box1824 que falam sobre tendências em consumo, comportamento e inovação. A 

importância das mensagens SMS, o fato da maioria dos entrevistados usarem Wifi 

quando disponível, mesmo tendo 3G nos seus smartphones e a dificuldade em 

mensurar a quantidade de vezes em que checam se receberam mensagens nos 

aplicativos WhatsApp e Facebook Messenger são alguns dos resultados 

encontrados neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Aplicativos, acadêmicos, internet, smartphone, jovens. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to analyze the applications of the uses and contexts of 

Whatsapp and Facebook Messenger, identifying how they are used by academics 

from first to eighth semester of the Advertising and Marketing course of Franciscan 

University. It traced a historical line from the emergence of the Internet in the 60s, 

when his only goal was the military communication, to the present day, when it 

serves as technology-based online social networks. Is displayed smartphone and 

how were the first cell, uses differences and different functions from its inception, 

showing how they evolved becoming hybrid devices. The so-called Generation 

screen shows the behavioral characteristics of young people of today and what their 

interests, analyzed through research conducted in recent years, such as the Screen 

Generation dossier conducted by MTV in 2010 and work of Box1824 company that 

talk about trends in consumption , behavior and innovation. The importance of SMS 

messages, the fact that most respondents use Wifi when available, even though in 

their 3G smartphones and the difficulty in measuring the amount of times that check 

was received messages in WhatsApp Messenger and Facebook applications are 

some of the results of this work. 

 

Keywords: Applications, academics, internet, smartphone, young. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A internet é conhecida como a rede mundial dos computadores, que 

possibilita aos usuários uma experiência comunicacional através das redes que a 

integram. O avanço tecnológico a melhorou e fez com que as redes sociais digitais 

se popularizassem. Desde 19941 é possível desfrutar deste serviço para interação 

com outras pessoas, publicação de conteúdos pessoais e encontrar novos contatos. 

Com o passar dos anos o número de usuários das redes sociais foram passando de 

milhares para milhões e de milhões para bilhões. Até o final de 2014, a estimativa 

era de cerca de três bilhões2 de usuários utilizando o serviço de internet fixa e móvel 

e, com isso, o tempo online e a participação dos usuários nestas redes também 

aumentou. Quanto mais usuários, mais funções surgiam nos sites de redes sociais, 

fazendo com que as pessoas colocassem cada vez mais suas informações 

pessoais3, para que aumentasse a sua aproximação com outras pessoas, com 

gostos em comum. 

Os celulares acompanharam a evolução, possibilitando o acesso à internet. 

Hoje, é possível ter acesso às redes sociais digitais, através deles, com a mesma 

velocidade e facilidade que no computador, com os smartphones. Um smartphone4 é 

um telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por 

meio de programas executados por seu sistema operacional. Os sistemas 

operacionais dos smartphones permitem que desenvolvedores criem milhares 

de programas adicionais, com diversas utilidades, conhecidos como aplicativos. 

Um smartphone possui características mínimas de hardware e software, que estão 

cada vez mais desenvolvidos, sendo as principais a capacidade de conexão 

com redes de dados para acesso à internet e se parecem cada vez mais com 

um computador pessoal. Um smartphone pode ser considerado um telefone celular 

com múltiplas funcionalidades e, para Lemos (2007), funciona como um dispositivo 

híbrido. Aplicativos móveis ou aplicações mobile são softwares desenvolvidos para 

funcionar em dispositivos móveis. Com os aplicativos mobile obtém-se a aplicação, 

                                                 
1
Disponível em http://www.tecmundo.com.br/internet/8949-20-anos-de-internet-no-brasil-aonde-

chegamos-.htm acessado em 05/11/14. 
2
Disponível em http://www.teletime.com.br/05/05/2014/mundo-tera-3-bilhoes-de-usuarios-de-internet-

ate-o-final-de-2014-diz-uit/tt/376521/news.aspx acessado em 5/11/14. 
3
Disponível em http://elo.com.br/portal/colunistas/ver/228974/redes-sociais-exposicao-ou-

intromissao.html acessado em 5/11/14. 
4
Disponível em http://www.maniadecelular.com.br/231788/qual-a-diferenca-entre-um-telefone-celular-

e-um-smartphone.html, acessado em 28/09/14. 
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instala-a e usa-se, sempre que precisar, além de se ter menos dependência de 

conexões com a internet em alguns casos. 

Algumas vantagens dos aplicativos em relação aos mobile sites é que o 

aplicativo possibilita uma melhor utilização de recursos gráficos e de interface5, 

proporcionando um uso mais rápido e agradável para o usuário. Fazer o download 

de um aplicativo de rede social é consideravelmente simples e o seu uso é intuitivo. 

Pelo fato de a maioria dos aplicativos de redes sociais digitais serem gratuitos o 

número de downloads é grande. Para ter-se ideia, só o aplicativo da rede social 

Facebook conta com mais de um bilhão de downloads somente no site da Play 

Store, que é a loja virtual dos aplicativos para o sistema operacional Android. 

Existem alguns aplicativos mais conhecidos, como o próprio Facebook (citado 

anteriormente), Twitter, Instagram, mas muitos estão surgindo, com propostas 

inovadoras, que vem atraindo a atenção dos usuários de smartphone.  Com base 

neste mercado em crescimento que este trabalho se desenvolve, tendo como foco 

os estudantes do curso de Publicidade e Propaganda, a fim de entender como eles 

vêm reagindo a estas transformações. 

Foram escolhidos os futuros publicitários para a pesquisa porque, o 

publicitário é aquele que fica responsável por criar um produto, ideia ou serviço e 

divulgá-lo da forma mais adequada ao consumidor6. Suas tarefas diárias consistem 

em pesquisar o perfil do público-alvo, levantar dados, fazer arte de embalagens e de 

identidade corporativa, escolher a abordagem e os meios de comunicação mais 

adequados às campanhas, criar textos e imagens e acompanhar todo processo de 

produção e divulgação, e as redes sociais são os lugares de grande fluxo de 

informação que devem ter a atenção dos publicitários. Os estudantes do curso de 

Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano que foram estudados 

são em sua maioria pessoas da Geração Z, definição usada por Tulgan (2013), que 

são conhecidas por serem nativas digitais, nascidas em meados dos anos 90 e 

estando muito familiarizadas com a World Wide Web, compartilhamento de arquivos 

e smartphones, não apenas acessando a internet de suas casas, e sim também 

pelo celular, ou seja, conectadas à rede.    

                                                 
5
Disponível em http://www.clubeapple.com.br/desenvolver-aplicativos-ou-mobile-sites/ acessado 

5/11/14. 
6
Disponível em http://www.a12.com/jovens-de-maria/noticias/detalhes/em-entrevista-publicitaria-da-

detalhes-de-sua-profissao acessado em 5/11/14. 
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A partir disso, surgiu o seguinte questionamento: “Quais são os contextos de 

uso dos aplicativos Facebook Messenger e Whatsapp pelos acadêmicos de 

Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano?”. O assunto é de 

interesse do pesquisador, pois é recente e necessita de pesquisa com uma grande 

frequência para obter-se dados atualizados, já que variam em pouco tempo. O foco 

do trabalho se encontra na comparação do aplicativo Facebook Messenger, que é a 

função de chat do site Facebook, e o aplicativo Whatsapp, que é uma ferramenta de 

troca de mensagens semelhante ao Facebook Messenger. Observar o uso destes 

aplicativos pode evidenciar como os hábitos de usos destes vêm se transformando 

com as novas possibilidades oferecidas. 

O interesse em saber essas informações a respeito dos alunos de Publicidade 

e Propaganda, especificamente, é devido ao fato destes alunos terem a tendência a 

serem mais conectados às novidades, no que diz respeito à comunicação. Os 

resultados serão úteis para analisar tendências, padrões comportamentais, as 

diferenças dos aplicativos, como são utilizados e descobrir a frequência de uso.  Os 

resultados servirão de material para outros objetos de pesquisa sobre aplicativos 

comunicacionais. 

Por ser um nicho de mercado que está em constante mudança, é fundamental 

o levantamento de informações, com intuito de enriquecer ainda mais a análise do 

comportamento das pessoas em relação ao uso destes aplicativos. Mapear os 

contextos de usos dos aplicativos comunicacionais Facebook Messenger e 

Whatsapp em smartphones pelos acadêmicos do curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano, construir comparativos dos dois 

aplicativos analisados em termos de usos e funcionalidades, verificar qual dos dois 

aplicativos é o mais acessado e levantar o perfil de uso de cada aplicativo 

analisando os contextos de uso dos objetos de estudo são alguns dos objetivos 

deste trabalho. Os conteúdos desta pesquisa foram divididos em partes, começando 

pela história da Internet e as Redes Sociais Digitais, seguido do Smartphone, 

apresentação dos aplicativos Whatsapp e Facebook Messenger, Geração Tela e 

finalizando com a metodologia e a apresentação da análise dos dados coletados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INTERNET E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A internet surgiu de uma rede idealizada em meados dos anos 607, como uma 

ferramenta de comunicação militar alternativa, que resistisse a um conflito nuclear 

mundial. Um grupo de programadores e engenheiros eletrônicos, contratados pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, desenvolveu o conceito de uma rede 

sem nenhum controle central, por onde as mensagens passariam divididas em 

pequenas partes, que foram chamadas de “pacotes”. Ela é a base tecnológica para 

os dias atuais no ano de 2014, de acordo com Castells (1999) “a sociedade não 

pode ser representada sem suas ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 1999, 

p.25), e ela é exatamente isso, devido a sua múltipla utilidade. 

Sem a base é provável que não existissem todas as redes de informação que 

vêm se construindo ao longo dos anos, através das redes sociais digitais. Estas que 

acabaram com a barreira da distância e do tempo e vem transformando 

culturalmente as pessoas. Castells (2003) afirma que “a internet é uma tecnologia 

particularmente maleável, suscetível de ser modificada profundamente pela prática 

social e de nutrir uma vasta gama de efeitos sociais” (CASTELLS, 2003, p.10).  É 

um conglomerado de redes que se ligam entre si, comparada por alguns autores a 

uma teia de informações.  Ela é um meio de comunicação que permite o contato 

com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que tenha como acessá-la.  

De acordo com dados da União Internacional de Telecomunicações 8(UIT), 

39% da população mundial tem acesso à internet, o que equivale a 2,7 bilhões de 

pessoas.  Estima-se que até o final de 2014, 80% da população dos países 

desenvolvidos terão acesso à internet. Já nos países em desenvolvimento, como o 

Brasil, o número poderá chegar aos 33%. Foi registrado no Brasil que 133,7 milhões 

de pessoas possuem acesso à internet, um crescimento de 55% comparando ao 

ano de 2013, segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Telecomunicações 

(TELEBRASIL9).  

                                                 
7
Disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6559 

acessado em 03/11/14. 
8
Disponível em http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/uit/, acessado em 28/09/14. 

9
Disponível em http://www.telebrasil.org.br/, acessado em 28/09/14.  
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Não só o número de usuários da internet aumentou como também a 

velocidade e qualidade do serviço. O impacto desse fato, que permite a relação 

virtual, excluindo a necessidade da presença física e somando a quantidade de 

relações simultâneas, a partir das redes sociais, são milhões de pessoas com 

facilidade de acesso a informação e comunicação.  

De acordo com Recuero (2009), uma rede social pode ser definida como um 

conjunto de atores e conexões, sendo que os atores são as pessoas, instituições ou 

grupos e as conexões são as interações ou laços sociais e as redes sociais 

representam as pessoas, interação social entre elas, a troca social.  

A base para poder definir as redes sociais é a presença de pessoas que se 

conectam por algum tipo de relação. A tendência é estas pessoas se aproximarem 

das que possuem interesses em comum, se reunirem e formar comunidades aonde 

é possível ampliar o número de conexões interpessoais. As comunidades, antes da 

internet, eram limitadas ao contato presencial. Existia uma grande limitação 

geográfica para conexões com pessoas distantes, que era possível através de 

cartas ou até pelo telefone, mas através destes eram demorados ou com um custo 

elevado.  

A maneira de se comunicar têm mudado também, antes do desenvolvimento 

das redes digitais, conversas eram feitas em pequenos grupos, hoje se fazem de 

uma maneira mais rápida, várias pessoas conversando ao mesmo tempo, realizando 

uma troca social muito maior, a capacidade de absorver e assimilar o que esta 

sendo dito também vem se modificando, o uso das redes traz isso, diversas 

atividades e interações acontecendo no mesmo instante. A evolução na tecnologia e 

internet trouxe um novo meio de organização. 

Boyd e Ellison (apud RECUERO 2009, p.102) dizem que “os elementos dos 

sites de redes sociais são soma de construção de uma persona através de um perfil 

ou página pessoal; interação através de comentários; exposição pública da rede 

social de cada ator”. Em uma rede social da internet, um ator pode ser representado 

pelo perfil no Facebook, ou Twitter, por exemplo, que funcionam como 

representações dos atores sociais. São espaços de interação em que expressam 

elementos da sua personalidade ou individualidade. Nas redes sociais da internet 

pode-se deixar o anonimato e construir o seu “eu”, e através dele formar os laços 

sociais com as ferramentas e propostas que cada site de rede social oferece. 
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Já foi questionado por Wolton (2003, p.103), por exemplo, que se posiciona 

ao afirmar que "estimulam-se indivíduos organizacionais ‘sem rosto’ (ou seria outro 

rosto?), a virtualização das relações e dos diálogos”, que as relações online 

substituiriam as relações “ao vivo” e que estas relações na internet não seriam 

iguais, pois iriam criar apenas laços sociais fracos, mas Wellman (apud RECUERO, 

2009, p.43) afirma que “tanto laços fortes quanto laços fracos podem ser suportados 

pela internet”. 

Algumas redes tem o interesse em adicionar mais funções para se tornarem 

mais completas, por vezes transformando-as até demais o que pode desagradar 

alguns usuários. Mas com a descentralização da informação, isso esta deixando de 

ser o foco, e estão surgindo novas redes sociais onde são tratados assuntos 

específicos, por exemplo, a rede social Skoob10, para pessoas interessadas em 

leitura. 

A descentralização, que neste caso tem referência às pessoas que se 

encontram concentradas em alguma rede social específica, tem um importante 

papel, pois permite aos usuários dos serviços decidirem sobre as oportunidades de 

criação de redes de relações entre os diversos atores envolvidos nos sites e 

aplicativos de redes sociais digitais, ao mesmo tempo não os deixa sem fazer valer 

sua identidade e autonomia (DABAS, NAJMANOVICH, 1994). Talvez a possibilidade 

de encontrar mais facilmente pessoas em comum e com gostos e objetivos similares 

aos seus de uma forma mais fácil seja o que tem atraído as pessoas a buscar a 

descentralização e a fuga de algumas redes sociais mais famosas, que possuem 

milhões de usuários. 

 A internet trouxe a oportunidade de expansão dos grupos sociais com as 

redes sociais online construindo um meio de interação mais rápido e muito maior do 

que antes, o resultado disso são as novas gerações vivendo uma realidade com 

poucos limites geográficos para o seu aprendizado e troca de informações.  

De acordo com Castells (2003, p.28) “é uma lição comprovada que ao longo 

dos anos os usuários são os principais produtores de tecnologia e a adaptam 

conforme seus usos e valores, acabando por transformá-la”. Assim funciona com o 

surgimento das redes sociais digitais, e as propostas que cada uma trazia e vem 

                                                 
10

 Mais informações em http://www.skoob.com.br/ acessado em 5/11/14. 
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trazendo. Abaixo na FIGURA 1 é mostrada a linha do tempo com algumas das 

principais redes sociais digitais existentes.  

 

Figura 1 – Linha do tempo das redes sociais 

 

 

                                                                 Fonte: Eduardo Marchi, 2014. 

 

 A primeira rede social digital foi a ClassMates.com11, que surgiu em 1995 com 

o propósito de realizar um reencontro entre os amigos de faculdade, escola etc. Foi 

a primeira que levou para o online os laços sociais que haviam sido criadas no 

ambiente offline. Dois anos depois, em 1997, veio o AOL Instant Messenger que foi 

um dos primeiros provedores de internet com a categoria de bate-papo, onde as 

primeiras mensagens instantâneas começaram a ser enviadas. Oferecia acesso 

limitado aos assinantes, mas teve grande importância na popularização desse tipo 

de serviço. No mesmo ano também surgiu o Sixdegress, que permitiu a criação de 

um perfil virtual, realizar publicações e lista de contatos e permitia a visualização de 

perfil de terceiros, o propósito da rede social era exatamente de amplificar a rede de 

contatos, através das amizades que os usuários possuíam. 

Em 2002 foi criada uma rede que é semelhante às que temos nos dias de 

hoje, chamada Friendster12. Pesquisas feitas no ano de 2002 revelaram que um em 

cada 126 usuários utilizavam essa rede social, que encorajava laços de 

relacionamento entre pessoas com interesses em comum e registrou mais de três 

                                                 
11

Dados disponíveis em http://www.mediabistro.com/alltwitter/history-social-media_b12770 acessado 
em 20/6/2014. 
12

Dados disponíveis em http://horadohub.wordpress.com/2012/11/29/o-surgimento-das-redes-sociais/ 
acessado em 20/6/2014. 
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milhões de usuários cadastrados. Em 2003, após o sucesso do Friendster surgiu o 

MySpace13, era muito parecida com a rede anterior, mas trazia uma interface 

interativa, com espaço para músicas, fotos e um blog o que fez dela uma das mais 

populares redes sociais do mundo. 

 No mesmo ano de 2003 surgiu uma rede diferente das anteriores, LinkedIn14. 

Mais conhecida como a rede social  dos empresários e profissionais em geral, trouxe 

uma proposta profissional que serve como um recurso para os empresários que 

queiram se comunicar com os outros profissionais e trata a ligação entre os usuários 

com o termo conexões e não contatos como nas demais redes. 

O ano de 2004 foi marcado pela criação de duas das mais famosas redes 

sociais digitais. Primeiramente a chegada do Orkut15, uma rede social criada por um 

engenheiro turco chamado Orkut Büyükkokten, veio com uma proposta que 

possibilitava os usuários a criação de novas amizades. Esta tinha como principal 

público alvo os internautas americanos, mas acabou se popularizando no Brasil e na 

Índia. A forma de integração nesta rede veio de uma forma diferente e interativa, ela 

se fazia através de convites, que eram dados por quem já fazia parte da rede.  

Algum tempo depois anunciaram o Facebook16, que era chamado The 

Facebook no começo e foi fundado por um grupo de ex-estudantes da Universidade 

de Harvard. Funcionava de forma restrita para os estudantes de Harvard, mas com o 

passar do tempo foi se expandindo para outros campos estudantis, e em 2006 

qualquer usuário com mais de 13 anos poderia criar o seu perfil no Facebook. De 

acordo com uma pesquisa feita pela Hitwise17, o Facebook continua sendo a rede 

social mais utilizada no Brasil, sendo que em fevereiro de 2014 ela teve 69,00% de 

participação de visitas, um crescimento de 3,97% em relação ao mesmo mês no ano 

de 2013. 

                                                 
13

Dados disponíveis em 
http://www2.uncp.edu/home/acurtis/NewMedia/SocialMedia/SocialMediaHistory.html acessado em 
20/6/2014. 
14

Dados disponíveis em http://ourstory.linkedin.com/ acessado em 20/06/2014. 
15

Dados disponíveis em http://socialnetworks-tsi.blogspot.com.br/2011/06/history-of-orkut.html 
16

Disponível em http://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-2010-3?op=1 acessado 
em 25/06/14. 
17

A Experian Hitwise é uma ferramenta global sobre inteligência digital da unidade de Marketing 
Services da Serasa Experian, que avalia e interpreta tudo que acontece na internet. 
http://www.serasaexperian.com.br/hitwise/institucional/ acesso em 20/6/2014 
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 No mesmo ano de 2006 a empresa Obvios Corporation apresentou18 a rede 

social Twitter, que foi considerada uma rede inovadora devido a velocidade de 

informação que ela proporcionava. Esta rede tinha características diferentes das 

demais redes, era possível usar apenas 140 caracteres por publicação. Em 2009 foi 

conquistando mais espaço e se tornou uma das redes sociais mais conhecidas e 

usadas até hoje. 

 

 

2.2  SMARTPHONE 

 

 Antes de começar a apresentar o assunto sobre smartphones, é necessário 

que se entenda o que é um celular. Em termos mais científicos ele é um aparelho de 

comunicação por ondas eletromagnéticas que permite a transmissão bidirecional de 

voz e dados utilizáveis em uma área geográfica que se encontra dividida em células, 

cada uma delas servida por um transmissor/receptor19. Em 1947, um grupo de 

engenheiros, começava a pensar numa forma de tornar a comunicação entre 

telefones sem fio possível, mas não conseguiram transformar a sua ideia em 

realidade na época devido à tecnologia precária. Somente em abril de 1973 que se 

foi possível a primeira ligação20 de um telefone móvel para um telefone fixo. Os 

primeiros aparelhos celulares nem se comparam aos vistos nos dias de hoje, eram 

grandes e nada portáteis, eram instalados dentro de carros nos Estados Unidos, o 

modelo era da empresa Motorola e se chamava DynaTAC 8000x que custava cerca 

de 2,5 mil dólares, além de ter um preço salgado era necessário possuir um carro 

para poder instalá-lo. Somente partir dos anos 90 que os celulares passaram a ser 

mais populares e começaram a trazer novas funções como a de SMS, onde era 

possível o envio de mensagens para outros aparelhos, e a partir daí, as funções 

foram aumentando e o celular se popularizando com a chegada de outras empresas 

e na medida em que a tecnologia evoluía. Na FIGURA 2 é possível observar como 

eram e como vinham na caixa os primeiros modelos de celulares da época. 

 

                                                 
18

Disponível em http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-twitter.htm acessado em 
26/6/2014. 
19

 Definição retirada do site http://www.maniadecelular.com.br/231788/qual-a-diferenca-entre-um-
telefone-celular-e-um-smartphone.html acessado em 28/09/2014 
20

 Dados disponíveis nos sites http://www.tecmundo.com.br/celular/2140-historia-a-evolucao-do-
celular.htm e http://olhardigital.uol.com.br/noticia/40834/40834 acessados no dia 28/09/2014. 
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Figura 2- Caixa com o aparelho celular DynaTAC 8000x 

 

      Fonte: recombu.com, 2014. 

No ano de 2000, o termo smartphone foi usado comercialmente pela primeira 

vez, com o aparelho chamado Ericsson R38021, os primeiros telefones a serem 

classificados de smartphones eram classificados assim, pois funcionavam como 

assistentes pessoais, com agenda de compromissos e podiam até enviar e-mails. Os 

smartphones atendem a necessidade das pessoas por mais praticidade. Funcionam 

atualmente como um instrumento de múltiplas funções que servem para telefonar, 

mandar mensagens, ouvir música, jogar, tirar foto, fazer anotações, GPS, acessar a 

internet, entre outras, Lemos (2007, p.25) o classifica como um “dispositivo híbrido 

móvel de comunicação multirrede”. 

De acordo com pesquisas realizadas pelo instituto Nielsen22, que estuda o 

comportamento dos consumidores, em 2013 a venda de smartphones teve um 

crescimento de 95% em relação a 2012. E pela primeira vez desde o início da 

medição desses dados, a venda destes itens ultrapassou a de celulares comuns, 

que chegou a 54% dos modelos comercializados em um mês (dezembro de 2013). 

Isto comprova que, apesar do volume da categoria de celulares estar caindo (-13%), 

o brasileiro têm investido cada vez mais em aparelhos modernos, com acesso a 

internet e multifuncionais. 

Os aplicativos23 móveis, conhecidos normalmente por seu nome 

abreviado app, são softwares desenvolvidos para serem instalados em um 

dispositivo eletrônico móvel como um smartphone. O aplicativo pode ser instalado 

no dispositivo depois de ser feito o download pelo usuário através de uma loja on-

                                                 
21

 Disponível em http://www.noticiasapple.com.br/noticia.asp?url=2789&p=Como-surgiram-os-primeiros-

smartphones acessado dia 30/11/2014. 
22

 http://www.nielsen.com/br/pt.html acessado em 29/06/2014. 
23

 Em 2012, já haviam mais de 650 mil aplicativos na loja Apple Store e mais de 400 mil para Android 
na Google Play. Em: http://goo.gl/aTSoe e http://goo.gl/ymMo1 acesso em 29/06/2014. 
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line. A sigla "app" é uma abreviatura do termo "aplicação de software". Os aplicativos 

funcionam como uma forma de aperfeiçoar a navegação do usuário, por exemplo, no 

caso de um aplicativo rede social ele serve como uma adaptação para funcionar de 

maneira mais rápida e prática nos smartphones. 

Analisando o Mobile Report, do Ibope Media, em que são mostrados os 

hábitos dos usuários de smartphone pode-se notar como as redes sociais são 

utilizadas por grande parte (78,8%) dos usuários de celular. Em fevereiro de 2013, 

segundo pesquisa realizada pelo Ibope é visível que a categoria Redes Sociais foi a 

mais acessada. 

 

 
 

 
 
 
    
    
                Fonte: Ibope, Mobile Report, 2013. 
 

 

2.3  WHATSAPP MESSENGER E FACEBOOK MESSENGER 

 

 Desde 1992, quando a primeira mensagem de texto (SMS) foi enviada 

através de um celular para outro celular, o número de SMS só aumentou. A sigla 

SMS significa “Short Message Service”, que pode ser traduzido para “Serviço de 

Mensagens Curtas”, e classifica as mensagens com até 140 caracteres que 

possuem um custo estipulado pelas operadoras de celulares. Em 2010, a União 

Internacional de Telecomunicações (UIT), divulgou que cerca de 200 mil SMS’s 

eram enviadas a cada segundo no mundo todo e de acordo com a matéria realizada 

pelo site Exame24 a média diária de SMS’s enviadas chegaria a 19,5 bilhões no final 

de 2013. 

Com isso, o surgimento de aplicativos de mensagens instantâneas tem 

chamando atenção pela quantidade de usuários que vem utilizando estes serviços, e 

a partir disto, foi realizada uma pesquisa pelas empresas de pesquisa e soluções no 

                                                 
24

 Disponível em http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/uso-de-apps-para-mensagens-supera-
sms-pela-primeira-vez acessado em 03/11/2014. 

1 Redes Sociais e/ou Comunicadores 78,8% 

2 Email 75,9% 

3 Notícias 57,9% 

4 Músicas 47,4% 

5 Entretenimento 43,8% 
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meio online, como a MobileTime25 e Opinion Box26 no mês de maio do ano de 2014, 

por meio de um questionário aplicado na internet para 1901 pessoas que possuem 

celular, com o intuito de conhecer um pouco mais dos hábitos dos internautas 

brasileiros com aplicativos de mensagens instantâneas. Dos entrevistados, 70,2% 

declararam ter smartphone, 81% utilizam aplicativos de mensagens instantâneas e 

dentre eles o WhatsApp é o programa mais usado, com 82,7%, em segundo vem o 

Facebook Messenger (9,8%) e em seguida o Skype (4%). Quanto à periodicidade de 

uso de aplicativos de mensagens, 83,3% disseram que acessam diariamente, 

13,6%, algumas vezes por semana, 1,8%, algumas vezes por mês, e 1,3%, 

raramente. Uma das descobertas encontradas com a pesquisa foi que, o uso desses 

aplicativos provoca um impacto direto e imediato no consumo de mensagens de 

texto tradicionais (SMS), pois 64,4% dos entrevistados que utilizam aplicativos de 

mensagens disseram ter reduzido muito o uso de SMS e outros 22,3% diminuíram, 

mas pouco. Apenas 10,6% responderam que a adoção de aplicativos de mensagens 

não provocou qualquer impacto sobre seu hábito de envio de SMS e 2,7% disseram 

que, pelo contrário, aumentaram a quantidade de SMS enviados depois que 

passaram a usar aplicativos de mensagens. 

O aplicativo Whatsapp Messenger27 é considerado um aplicativo de 

mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular de forma 

gratuita, durante o seu primeiro ano de uso, após este período é cobrado o valor de 

US$ 0,99 anualmente. Além de mensagens, existe a possibilidade da criação de 

grupos, envio de imagens, mensagens de áudio e vídeos. No dia 6 de novembro de 

2014 foi anunciado28 que este valor anual cobrado após um ano de uso do aplicativo 

não ocorrerá para países em desenvolvimento como, por exemplo, a Índia, devido 

ao baixo índice de pessoas que possuem um cartão de crédito ou débito. Não foi 

esclarecido e nem definido, até então, os critérios para classificar se o país se 

enquadra como “em desenvolvimento”, ou não. 

                                                 
25

 Site dedicado ao mercado de conteúdos, aplicações, plataformas e soluções para celulares, 
smartphones e tablets http://www.mobiletime.com.br/ acessado em 28/09/2014. 
26

 Opinion Box desenvolve soluções digitais para pesquisas de mercado e coleta de dados primários 
http://www.opinionbox.com/ acessado em 28/09/2014. 
27

 Informações disponíveis no site https://www.whatsapp.com/?l=pt_br acessado em 28/09/2014. 
28

Disponível em http://www.tecmundo.com.br/whatsapp/65556-whatsapp-continuara-totalmente-
gratuito-paises-em-
desenvolvimento.htm?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=imggrande 
acessado em 06/11/2014. 
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Desenvolvido por Brian Acton e Jan Koum em 2009 o aplicativo vem com o 

pensamento29 de não vender anúncios dentro do seu aplicativo com a ideia de que 

os anúncios podem quebrar a estética e que podem ser decodificados como um 

insulto à inteligência dos usuários, pois interrompem a linha de pensamento. Pelas 

palavras dos próprios desenvolvedores (2012)30 “os anúncios servem para coleta de 

dados e ocupam muito tempo dos engenheiros, corrigindo erros e escrevendo 

códigos melhores para conseguir dados mais precisos dos usuários”. Para eles, o 

foco são os usuários, e o tempo que eles devem utilizar dos seus engenheiros é 

para a melhoria do aplicativo em questão, corrigir bugs e adicionar funções que 

acrescentem algo para quem o utiliza, além de descartarem totalmente o interesse 

nos dados pessoais do usuário.  

Na FIGURA 3 é apresentada a identidade visual do aplicativo WhatsApp em 

forma de balão de fala na cor verde e com um telefone dentro.  

 

 
  Figura 3 - Identidade Visual do WhatsApp 

 

                               Fonte: media.whatsapp.com, 2014. 

 
A partir da breve análise da identidade visual com base na visão semiótica, de 

Peirce (2005), a palavra telefone é um significante que representa diversos tipos de 

aparelhos, mas com o mesmo objetivo final. Qualquer telefone seja ele, celular, fixo, 

smartphone ou público possui significados do significante, quando alguém fala 

“telefone”, a representação mental não pode escapar totalmente dos termos 

entendíveis como telefone. Por isso ao usar este símbolo de telefone, a identidade 

visual do aplicativo está englobando todos os tipos de telefones, o fato de ele estar 

sem fio pode demonstrar a liberdade e a possibilidade de utilizá-lo em qualquer 

                                                 
29

 Informações disponíveis em http://www.whatsapp.com/ acessado em 02/11/2014. 
30

 Disponível em http://blog.whatsapp.com/245/Por-que-n%C3%A3o-vendemos-an%C3%BAncios 
acessado em 02/11/2014. 
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situação, sem algo que limite a comunicação. Outra interpretação que pode justificar 

o uso deste modelo de telefone na identidade visual é que este modelo é 

praticamente um padrão quando se fala em ligação, telefonar, fazer contato, talvez 

futuramente venha a ser mudado, mas continua sendo até os dias atuais do ano de 

2014 uma imagem muito forte que é compreendida por todas as idades. A cor verde 

pode remeter diversas coisas, segundo Farina (2006) esta que é a mistura do 

amarelo e azul, contém a dualidade do impulso ativo e a tendência ao descanso e 

relaxamento, e pode ser associada com adolescência, bem-estar, paz, saúde, ideal, 

abundância, tranquilidade, segurança, juventude, entre outras. 

Na FIGURA 4 pode-se observar como é visualizada a lista de conversas 

realizadas no aplicativo. 

 

      Figura 4 – Lista de conversas do WhatsApp 

 
                              Fonte: Play Store, 2014. 

 
 

Nesta tela ficam expostos os últimos contatos com quem foram trocadas 

mensagens, juntamente com a última mensagem que foi enviada para cada um. 

Caso tenha sido recebida alguma mensagem e esta não tenha sido visualizada 

haverá uma notificação ao lado do nome do contato e em cima desta notificação 

estará a data, dia ou hora, que foi recebida. É possível realizar conversas em 

grupos, com diversas pessoas e conversarem simultaneamente, como é indicado na 

FIGURA 5.  
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Figura 5 – Conversa em grupo no WhatsApp 

 

                                   Fonte: Play Store, 2014. 

 

Além de poder reunir várias pessoas na mesma conversa, podem ser 

enviadas além das mensagens de texto convencionais, mensagens de voz, 

arquivos, fotos e quaisquer tipos de documentos que você tenha no smartphone. 

Mais do que momentos de descontração e piadas, estes grupos vêm sendo usados 

das mais diferenciadas formas, que é, por exemplo, na ajuda à polícia contra o 

crime31. No jornal Zero Hora foi publicada a notícia do uso dos grupos do Whatsapp 

como uma forma de resolver o problema de falta de orçamento para o combate a 

violência na cidade de Porto Alegre – RS, policiais e representantes de associações 

estiveram usando o aplicativo para comunicar ocorrências, descrever suspeitos e 

relatar problemas. A ideia foi que, com a ferramenta, a difusão de uma ocorrência se 

tornasse instantânea, e a repressão, mais rápida e eficiente. 

Outro exemplo do uso dos grupos de Whatsapp, foi realizado pelo jornal 

Extra32, durante as manifestações que ocorreram em junho de 201333, que levaram 

milhões de pessoas às ruas do Brasil, o jornal carioca Extra aproveitou a 

mobilização popular para lançar um projeto que foi o uso do aplicativo de 

mensagens Whatsapp na cobertura jornalística através dos grupos, e que conta 

atualmente com cerca de 26 mil usuários cadastrados. 

                                                 
31

Disponível em http://zh.clicrbs.com.br/rs/porto-alegre/noticia/2014/11/policia-e-comerciantes-usam-
o-whatsapp-no-combate-ao-crime-
4639752.html?utm_source=Redes+Sociais&utm_medium=Hootsuite&utm_campaign=Hootsuite 
acessado dia 10/11/14. 
32

Disponível em https://knightcenter.utexas.edu/pt-br/blog/00-15665-jornal-extra-comemora-um-ano-
de-projeto-que-conecta-leitores-e-jornalistas-whatsapp acessado dia 10/11/14. 
33

 Disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/em-dia-de-maior-
mobilizacao-protestos-levam-centenas-de-milhares-as-ruas-no-brasil.htm acessado dia 10/11/14. 



20 
 

O aplicativo também conta com a possibilidade de saber se a mensagem foi 

enviada e recebida através dos chamados “checks” ou “tiques” como se pode 

observar na FIGURA 6, retirada do FAQ do próprio site do Whatsapp34. 

 

Figura 6 – Função dos “tiques” 

                                                                                          Fonte: Whatsapp.com, 2014 

 
 

Ao enviar a mensagem aparecerá um tique ao seu lado, sabendo-se assim 

que ela foi enviada corretamente, se o receptor da mensagem estiver conectado a 

internet e possibilitado de receber mensagens no aplicativo, aparecerá outro tique ao 

lado da mensagem que foi enviada, confirmando que ela foi recebida.  

Na FIGURA 7 é apresentada a avaliação do aplicativo WhatsApp no site da 

Play Store. 

 
Figura 7 – Avaliação no site Play Store 

 

 
                                        Fonte: Play Store, 2014. 

 

O site Play Store oferece um espaço de avaliação realizado pelos usuários 

dos aplicativos, aonde eles podem avaliar o aplicativo de zero até cinco estrelas, 

quanto mais estrelas tiverem, melhor será considerada a sua avaliação. O aplicativo 

WhatsApp possui a nota 4,4/5, média realizada a partir das 18.580.295 pessoas que 

o avaliaram. Além de poderem definir uma nota para os aplicativos existe o espaço 

                                                 
34

 Disponível em https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/general/20951546 acessado em 06/11/2014. 
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para que sejam feitos comentários e críticas para os aplicativos, ao lado da nota que 

o aplicativo recebeu estão expostas as duas notas mais altas e as duas mais baixas 

juntamente dos comentários de quem o avaliou, como se observa na figura 8. 

     

 

 
                                                  Figura 8 – Notas altas e baixas 

 

                              Fonte: Play Store, 2014. 
 

Ao clicar na seta ao lado dos comentários (figura 8), a lista das chamadas 

“resenhas” se expande e podem ser visualizados todos os comentários realizados 

para o aplicativo (FIGURA 9). 

 
   Figura 9 - Resenhas e avaliações sobre o aplicativo 

 

                      Fonte: Play Store, 2014. 

Observa-se que a maioria dos comentários realizados apresentam notas 

altas, comentários positivos a respeito do aplicativo e críticas construtivas, como por 
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exemplo, ao falarem que ele está ficando melhor a cada atualização, que é melhor 

que os concorrentes e até acontece em alguns casos de os comentários receberem 

alguma crítica negativa/construtiva e ele ser avaliado com uma nota alta. 

O aplicativo Facebook Messenger35 funciona como a parte de chat do site, é 

possível trocar mensagens com os amigos do Facebook e com pessoas adicionadas 

através do número do celular. Surgiu como um meio mais rápido para mandar 

mensagens e aparentemente vai ser a única forma de se comunicar por mensagens 

com os amigos do Facebook através do smartphone, pois a partir do mês de abril de 

201436, o aplicativo começou a solicitar o download do aplicativo Messenger quando 

se tentava acessar o chat pelo aplicativo Facebook. 

O fundador da empresa, Mark Zuckerberg, disse37 que a mudança é uma 

evolução da plataforma na mídia mobile e salientou que o aplicativo Messenger é 

muito bem sucedido, sendo utilizado para a troca de 10 bilhões de mensagens por 

dia em 2014. Mesmo considerando uma evolução alguns usuários não gostaram de 

serem obrigados a usar o aplicativo Messenger para poder se comunicar, isto 

analisando os comentários feitos na parte de aplicativos para smartphones com 

sistema operacional Android na Play Store, site aonde se faz o download de 

aplicativos. Na maioria dos comentários negativos as pessoas criticavam a 

obrigatoriedade de baixar o aplicativo, problemas por estar travando, não ter como 

fecha-lo, já que não possuía a opção “sair”, a grande quantidade de erros e que ele 

estava deixando os smartphones mais lentos. 

Semelhante à identidade visual do aplicativo WhatsApp, a identidade visual 

do Facebook Messenger (FIGURA 10) possui um balão de fala na cor azul com um 

raio branco no meio.  

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Informações disponíveis no site https://www.facebook.com/help/151024075021791/ acessado em 
28/09/2014. 
36

Disponível em http://tecnologia.terra.com.br/hardware-e-software/facebook-obriga-usuarios-a-fazer-
download-do-messenger,b8e6d3a8d8845410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html acessado dia 
14/11/2014. 
37

Disponível em http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2014/04/16/Facebook-
obriga-uso-do-app-Messenger.html acessado dia 14/11/2014. 
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Figura 10 - Identidade visual do Facebook Messenger 

 

       Fonte: play.google.com, 2014. 

      
Da breve análise da identidade visual com base na visão semiótica, de Peirce 

(2005), o raio presente dentro do balão de fala pode remeter a conexão entre as 

pessoas feita com o aplicativo e a velocidade da troca de mensagens. A cor azul da 

identidade visual do aplicativo, segundo Farina (2006) remete ao infinito, ao céu, é 

fácil e rápido de ser percebido e pode ser associada com espaço, viagem, verdade, 

sentido, afeto, intelectualidade, paz, advertência, precaução, serenidade, infinito, 

meditação, confiança, amizade, amor, fidelidade e sentimento profundo. Mas o 

sentido real que poucos sabem de o Facebook predominar na cor azul é que este foi 

um pedido do CEO da empresa, Mark Zuckerberg, pelo fato dele ser daltônico38 e a 

cor que enxerga melhor é o azul.  

Na FIGURA 11 é apresentada a lista de contatos do aplicativo Facebook 

Messenger. 

 
Figura 11 – Lista de contatos do aplicativo Messenger 

 

Fonte: Play Store, 2014. 

                                                 
38

Disponível em http://canaltech.com.br/noticia/facebook/Conheca-a-pagina-do-Facebook-que-so-
Mark-Zuckerberg-consegue-ver/ acessado dia 14/11/2014. 
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É parecida com a do WhatsApp, são apresentadas as ultimas pessoas com 

quem foi feito contato e a ultima mensagem enviada/recebida seguida da data ou 

horário, a maior diferença além da cor, que é azul, é que se o aplicativo estiver 

minimizado as notificações aparecem na tela que o utilizador estiver.  

Como é apresentado na FIGURA 12, além das conversas individuais existe a 

opção de criar grupos no aplicativo, e estes grupos ficam separados de forma 

organizada e de fácil acesso. 

       Figura 12 – Grupos no aplicativo Facebook Messenger 

 

       Fonte: Play Store, 2014. 

 

Basta inserir as pessoas, uma foto e um nome para o grupo para poder fazer 

uso desta função do aplicativo.  A criação de grupos já existia no aplicativo, mas foi 

otimizada39 através de uma atualização realizada após a aquisição do aplicativo 

Whatsapp feita pelo Facebook, como será explicado posteriormente. 

Na FIGURA 13 é apresentada a avaliação do aplicativo Facebook Messenger 

no site da Play Store. 

 

Figura 13 – Avaliação do aplicativos Facebook Messenger no site da Play Store 

 

           Fonte: Play Store, 2014. 

                                                 
39

 Disponível em http://gizmodo.uol.com.br/fb-messenger-grupos/ acessado dia 14/11/2014. 
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Mesmo com uma nota alta, 3,9/5, o aplicativo possui uma grande quantidade 

de notas baixas, 1.507.902 pessoas, de um total de 9.834.577, votaram apenas “1 

estrela” (nota mais baixa que se pode avaliar), o número de notas negativas podem 

ser justificadas pelos problemas que o aplicativo apresenta que já foram citados 

anteriormente. Na FIGURA 14 observa-se a parte expandida dos comentários feito 

pelos usuários do aplicativo no site da Play Store. 

 
Figura 14 – Comentários e avaliações do  aplicativo Facebook Messenger 

 

                                   Fonte: Play Store, 2014. 

  

Comparando com o aplicativo WhatsApp, o aplicativo do Facebook 

Messenger recebeu diversas críticas negativas, em sua maioria associadas ao fato 

do aplicativo deixar o smartphone mais lento e devido a ele ter se tornado um 

aplicativo obrigatório. Inicialmente o aplicativo Facebook orientava/aconselhava as 

pessoas a baixarem o Facebook Messenger, para melhorar a experiência de uso da 

parte de chat do aplicativo, mas depois de algumas semanas isto se tornou 

obrigatório o que levou a reclamações de alguns usuários. 

Devido ao grande sucesso do aplicativo WhatsApp, o fundador do Facebook, 

Mark Zuckerberg, realizou a maior compra já realizada pela empresa40, no dia 19 de 

fevereiro de 2014 ele comprou o aplicativo por US$ 16 bilhões de dólares, dos quais 

US$ 4 bilhões foram em dinheiro e US$ 12 bilhões em ações do próprio Facebook.  

                                                 
40

 Disponível em http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/40435/40435 acessado em 13/11/2014. 
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Na época da compra em um comunicado oficial, a rede social de Mark Zuckerberg 

afirmou que o WhatsApp era usado por mais de 450 milhões de pessoas todo mês.  

No dia 24 de agosto de 2014 o CEO do Whatsapp anunciou na sua conta 

pessoal da rede social Twitter, que haviam conquistado 600 milhões de usuários 

ativos no mês (FIGURA 15), um aumento de aproximadamente 150 milhões de 

usuários considerando quando foi comprado por Mark Zuckerberg.  

 
 

Figura 15 – Postagem (tweet) feito na rede social Twitter 

 

        Fonte: twitter.com, 2014 
 

Na FIGURA 15 é apresentado o “Tweet” realizando por Jan Koum, CEO do 

Whatsapp, onde além de celebrar a conquista ainda alfineta as redes sociais 

concorrentes deixando claro que o número de usuários ativos é diferente do número 

de usuários registrados. O Facebook finalizou41 a aquisição do serviço móvel de 

mensagens WhatsApp no dia 6 de outubro de 2014, com o preço final subindo, para 

cerca de US$ 22 bilhões em função do aumento no valor das ações do Facebook.  

No dia 05 de novembro do ano de 2014, foi feita uma atualização no aplicativo 

Whatsapp que gerou grande repercussão tanto nas redes sociais quanto em jornais 

como, por exemplo, no Diário de Santa Maria42. A novidade apresentada foi a 

possibilidade dos usuários do aplicativo saberem quando a mensagem que enviaram 

foi lida pelo receptor, os chamados “tiques” já citados anteriormente receberam mais 

uma função, passaram a ficar na cor azul quando o receptor da mensagem à 

visualiza, como pode-se observar na FIGURA 16. 
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Disponível em http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/10/preco-de-compra-do-
whatsapp-pelo-facebook-sobe-us-22-bilhoes.html acessado em 20/10/2014. 
42

Disponível em http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/noticia/2014/11/whatsapp-passa-a-avisar-
se-mensagem-foi-lida-pelo-usuario-4636416.html acessado em 05/11/2014. 
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         Figura 16 – “Tiques” na cor azul 

 
                                      Fonte: clicrbs.com.br, 2014 

 
A atualização que teve o intuito de oferecer uma confirmação sobre a leitura 

da mensagem não foi tão bem aceita por alguns usuários e gerou piadas na internet, 

pelo fato de ficar difícil ignorar mensagens, o que fez com que alguns sites divulgassem 

sugestões de como burlar esta nova função do aplicativo43. Na FIGURA 17 pode-se 

observar mais detalhadamente como funciona a função adicionada. 

                                 

 Figura 17 – Detalhes da mensagem 

 

                                                                                                                                Fonte: g1.globo.com, 2014 

 
Para obterem-se mais informações sobre a mensagem enviada basta tocar o 

texto que foi enviado e segurar a seleção por alguns segundos para que um menu 

seja carregado. Quando isso acontecer, é só apertar o botão “I” (Informações) para 

que uma nova janela seja carregada. Lá estarão os horários exatos em que as 

mensagens foram recebidas e visualizadas. 
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Disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/blog/tira-duvidas-de-tecnologia/post/e-possivel-burlar-
o-recurso-de-mensagem-lida-no-whatsapp.html acessado em 08/11/2014. 
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Recentemente foi realizada uma pesquisa quantitativa pelo site 

Trabalhando.com44, que mostra vagas de empregos disponíveis no Brasil, com 

intuito de saber por qual canal os jovens desejavam receber mensagens sobre 

vagas de empregos, além dos sites especializados, e-mails e redes sociais como o 

LinkedIn. A pesquisa foi feita entre agosto e setembro, com questionários enviados 

por e-mail para 10 mil universitários de São Paulo e das regiões Nordeste e Sul que 

são cadastrados no serviço. Do total dos entrevistados, 988 jovens responderam à 

pergunta “Qual a melhor tecnologia para receber avisos de vagas de estágios e 

empregos?”, 76% afirmaram preferir receber oportunidades por meio do WhatsApp, 

em segundo lugar, o e-mail é preferência de 18% dos entrevistados, enquanto os 

6% restantes optam por receber SMS. Após a realização desta pesquisa, a empresa 

passou a investir no uso do aplicativo Whatsapp para alcançar o público jovem que 

compõe a base de currículos do site. Esta foi a primeira empresa a divulgar 

oportunidades de estágio e emprego através do aplicativo no Brasil. Este fato 

demonstra como as empresas e os serviços vem se atualizando para o público que 

desejam alcançar. 

 

2.4  GERAÇÃO TELA  

 

 A chamada geração tela é uma das diversas formas existentes de conceituar 

as pessoas adeptas dos usos das telas. Este termo surgiu da tradução de Screen 

Generation, que foi o nome do 5º dossiê desenvolvido pela MTV, que trata do estudo 

sobre o jovem e a interação que eles fazem com as mídias. 

O termo “interação” e sua derivada “interatividade”, de acordo com Silva 

(2009), são expressões empregadas para representar a relação recíproca entre dois 

ou mais agentes potencialmente capazes de produzir um determinado efeito. Para 

ele “além dessas fronteiras formais de conhecimento, esta noção se expandiu em 

diversas direções e serve hoje para identificar qualquer forma de intercâmbio de 

informação entre entes ou objetos” (SILVA, p.15, 2009). Uma característica 

essencial da interatividade é que é uma relação mútua: usuário e máquina, cada um 

assume um papel mais ou menos ativo, os meios comunicacionais mais 

convencionais como rádio, jornal e televisão não ofereciam a possibilidade de 
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Disponível em http://www.trabalhando.com/ acessado em 20/10/2014. 
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interação que vêm sendo possível com o computador e os smartphones, que é 

poder obter uma resposta imediata do público de forma massiva. Com todo 

investimento em tecnologia e comunicação as pessoas foram ganhando mais voz e 

espaço para poder expressar as suas opiniões e com isso veio a vontade de poder 

participar mais dos meios de comunicação tradicionais. 

A geração Z é um termo utilizado por alguns autores45, como por exemplo, o 

autor Bruce Tulgan (2013), e esta faz parte do foco da pesquisa deste trabalho, que 

são as pessoas nascidas em meados dos anos 90 até 2010. Certos autores definem 

essa geração para os que nasceram um pouco antes dos anos 90, outros 

classificam para os nascidos alguns anos depois, portanto, não existe uma 

classificação que possa ser julgada exata para definir a idade da geração. São 

classificados assim por terem a característica46 de “Zapear” entre as mídias, fazendo 

várias coisas ao mesmo tempo e sempre em mudança, costumam assistir mais de 

um programa ao mesmo tempo na televisão, interagir com várias pessoas, não se 

concentrar somente em um objeto. Essa geração cresceu junto com os aparelhos 

eletrônicos e por isso podem ter certa facilidade em utiliza-los.  

O dossiê realizado pela MTV em 2010 trouxe dados sobre o comportamento 

desta geração intitulada por ela de “geração tela”, que foi outra maneira de 

classificar os jovens que possuíam de 12 até 30 anos na época, no qual foram 

ouvidos 154 jovens, em grupos de discussão e entrevistas em profundidade nas 

capitais São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre e no 

interior de São Paulo. Foi realizada também uma pesquisa quantitativa, na qual 

foram entrevistados dois mil jovens. De acordo com os resultados das entrevistas, a 

velocidade da informação foi impressionante, assim que era encontrado algum dado, 

ele já se tornava obsoleto. Quando se foi pesquisado sobre consumo de mídia e 

tecnologia nos tempos atuais as palavras chave encontradas foram crescimento, 

mudança, inovação e rapidez. Essa geração que desenvolveu a capacidade da 

multitarefa como foi citado anteriormente e que consegue se interessar e executar 

mais de uma atividade simultaneamente acaba se envolvendo em inúmeras tarefas, 

o que faz o tempo ser relativo, “perder a noção do tempo é uma característica forte 

desta geração” (DOSSIÊ MTV, 2010, p. 72). Puderam-se observar alguns contras, 
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Disponível em http://rainmakerthinking.com/assets/uploads/2013/10/Gen-Z-Whitepaper.pdf, 
acessado em 13/11/2014. 
46

 Disponível em http://www.fundacaosanepar.com.br/noticias/geracao-z-prepare-se acessado dia 
13/11/2014. 
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por exemplo, o fato de serem “impacientes, inquietos e imediatistas” (DOSSIÊ MTV, 

2010, p. 72) pode ser um problema dependendo da situação em que se encontram, 

possuem um ritmo diferente, acelerado. Citar conceitos de online e off-line não é 

possível, pois para uma geração que já nasceu com a internet estes já são conceitos 

ultrapassados. Os dispositivos híbridos móveis, como foram definidos por Lemos 

(2007), que podem ser considerados os meios de acesso à internet que eles usam, 

tornou qualquer lugar um ambiente digital. O fato da utilização de diferentes 

formatos e tamanhos de telas, fez com que a informação se atualizasse também, 

oferecendo formatos diferentes e otimizados. De acordo com o dossiê da MTV (2010 

p. 76) “o jovem brasileiro gosta de consumir propaganda, mas não de qualquer tipo, 

além de querer uma boa propaganda ele busca informação relevante e 

relacionamento com as marcas.” São pessoas que aprenderam e gostaram da 

customização, ter o controle e poder transformar, seja a programação da televisão, 

roupas, tênis, o smartphone. E o principal resultado encontrado com as entrevistas, 

foi que o jovem de hoje em dia valoriza muito as redes sociais e o poder da 

comunicação online, tanto que “antes mesmo de acessar um site de busca ou um 

portal de notícias ele acessa as redes sociais” (DOSSIÊ MTV, 2010, p. 76). 

A empresa Box182447, especializada em pesquisa de comportamento do 

consumidor e tendências de comportamento e consumo, realizou uma pesquisa 

durante cinco anos para tentar compreender os jovens, e desenvolveu no ano de 

2010 um curta intitulado “We All Want to Be Young”. O filme fala sobre a geração Y, 

que é como são intituladas as pessoas que nasceram aproximadamente de 1980 até 

1990, e compara essa geração com as anteriores, conhecidas como geração X e os 

Baby Boomers. Os métodos usados pela Box1824 pra obter os dados foi um tipo de 

pesquisa que consistiu em infiltrar os seus pesquisadores no meio jovem, e para 

tornar os resultados realmente eficazes, os pesquisadores possuem geralmente o 

mesmo perfil dos observados, que são pessoas de 18-24 anos. O método de 

observação participante que eles utilizam pode ser considerado um dos mais 

efetivos para avaliar, no cotidiano e realidade, como se dá o relacionamento entre 

jovens e as marcas. A partir das pesquisas realizadas, a empresa pode identificar 

uma consequência que estava acontecendo com a geração entrevistada, devido ao 

excesso de informações e possibilidades as pessoas estavam se tornando mais 
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 Vídeos citados e informações disponíveis em http://www.box1824.com.br/ acessado em 
28/10/2014. 
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ansiosas, o que leva a necessidade de estabelecer filtros e organizar as suas 

experiências. A forma de se comunicar também se transformou, mudando por causa 

da forma não linear de pensar, que é reflexo da linguagem da internet, o que 

anteriormente podia ser definido como certo ou errado não serve mais. As pessoas 

não precisam mais definir quem são e esta definição durar para o resto da vida, 

agora existe a possiblidade de serem tudo o que desejarem ao mesmo tempo. O 

curta termina insinuando que para entender o mundo é necessário entender os 

jovens e que entender a evolução do mundo é uma busca que pode manter as 

pessoas jovens para sempre.  

Em outro material preparado pela empresa Box 1824, intitulado “O Sonho 

Brasileiro”, que foi um estudo realizado com jovens de 18-24 anos para mapear as 

tendências e comportamentos, comentou-se o fato do Brasil ter chegado a um 

momento inédito em sua história, ao mesmo tempo em que se firmou como 

importante ator mundial, o país encontra sua primeira geração de jovens globais, 

nascidos em um mundo hiperconectado. Sobre a relação do jovem com a internet foi 

dito que a hiperconexão gerou continuamente novos arranjos, combinações e 

oportunidades, que jovens preferem aproveitar as possibilidades atuais à medida 

que elas se apresentam do que viver como reféns de um futuro incerto, por isso, 

passam a viver muito mais o processo do que focar num fim determinado para suas 

ações, e não veem mais sentido em planejar o futuro à longo prazo. 

O estudo salientou sobre a criação de um “eu”, intitulado ‘multivíduo’, pois é 

mais do que apenas um ‘indivíduo’, que os jovens enxergam que a cultura global 

não anula as particularidades locais, mas que cria um espaço mais amplo onde 

manifestações distintas podem dialogar. De acordo com a pesquisa realizada pelo 

Datafolha, que está presente dentro desse mapeamento realizado pela Box 1824, 

85% dos jovens acredita que a internet contribui para o seu aprendizado, 63% dos 

jovens brasileiros acreditam que hoje exista uma cultura global, comum ao mundo 

todo, e 81% dos jovens gostam de trocar mais experiências com jovens de outros 

países. 

Devido ao sucesso do primeiro curta, a empresa Box 1824 realizou outro 

trabalho no mesmo estilo, no qual colocou lado a lado as motivações de cada 

geração, baby boomers, geração X e Y, para explicar como as relações profissionais 

mudaram com o passar do tempo. Intitulado de “All work and all play” mostra como 

as novas gerações vem tentando sempre minimizar a distância entre o trabalho e a 
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vida social, transformando os cenários do mercado de trabalho através da sua 

mudança comportamental. A insatisfação com o trabalho que vem acontecendo 

desde as gerações anteriores foi o que tornou a geração Y e a atual geração Z tão 

empenhada em fazer do trabalho um ambiente e uma fase mais prazerosa da vida. 

Esta geração não aceita o fato de ter que trabalhar em algo que não gosta e ter que 

realizar a mesma função para o resto da vida, pois acham trabalhos com resultado 

em longo prazo simplesmente desestimulantes e necessitam sempre de um 

feedback para saber se os seus esforços estão valendo a pena. Pirâmides 

empresariais não funcionam e trabalhar com pessoas de diferentes idades e 

pensamentos só acrescentam ao trabalho, mas se estes forem tratados como iguais, 

com um relacionamento de respeito mútuo, de modo que possa ocorrer uma troca 

de conhecimentos. Apenas possuir um emprego não é algo suficiente para a 

geração Y, é necessário um propósito, terem horários fora dos convencionais, um 

estilo de vida diferenciado, onde possam trabalhar e se sentirem a vontade para 

criar e exercitar seus talentos tornando possível transformar as suas ideias em 

negócios. A palavra chave para todo este estilo de vida buscado por esta geração é 

flexibilidade, poder mudar a direção que vêm seguindo sua vida com rapidez e 

desapego, vivendo o presente para se adaptar e evoluir junto com as mudanças que 

ocorrem naturalmente e sempre buscar encontrar o que realmente os fazem felizes. 

Para melhorar a compreensão sobre as gerações, foi desenvolvida a seguinte tabela 

(TABELA 1), baseada nas definições de Tulman (2013), Levy e Weitz (2000, p. 102). 

 

   Tabela 1 – Grupo de Gerações 

Grupo de Gerações Datas de Nascimento Idade em 2014 

Geração Z 1990-2010 4-24 

Geração Y 1977-1988 26-35 

Geração X 1965-1976 38-49 

Baby Boomers 1946-1964 50-68 

             Fonte: Adaptado de Levy e Weitz (2000, p. 102), 2014.  

 

Com as transformações dos hábitos da geração jovem, e a capacidade de 

realizar diversas atividades ao mesmo tempo, foram realizados estudos para 

descobrir o consumo midiático simultâneo deste grupo. No Brasil, acessar a internet 

enquanto assiste à televisão é um comportamento que vem se tornando mais 
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comum entre os internautas. Segundo o estudo SocialTV48, desenvolvido pelo 

IBOPE Media para compreender os hábitos entre os que consomem conteúdo 

televisivo em diferentes plataformas, nas principais regiões metropolitanas do país, a 

quantidade de pessoas que realizam essas duas atividades simultaneamente chega 

a 16 milhões, número quase duas vezes maior do que os  8,7 milhões registrados na 

versão anterior do estudo, divulgado em 2012. 

Embora a troca de mensagens por meio dos comunicadores seja a principal 

atividade online destes indivíduos multitarefas, a pesquisa destaca que 38% desses 

consumidores fazem comentários nas mídias sociais sobre os programas que estão 

assistindo na TV, um aumento absoluto de 136% em relação a 2012. Considerando 

a atual penetração de internet no Brasil, é possível identificar o potencial de 

crescimento desse hábito. 

 

         Figura 18 – Relação televisão e internet 

              Fonte: Social TV 2012 (Fev’12) e Social TV 2014 (Fev’14) 

 

Segundo a pesquisa, em RJ e SP, em primeiro lugar dos assuntos mais 

comentados são as novelas (54%), seguido dos jornais (34%), 

Filmes/documentários (33%), esportes (27%) e por último os seriados (24%). 
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Disponível em http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/A-TV-cada-vez-
mais-social.aspx acessado 28/10/2014. 
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Através da pesquisa SocialTV de 2014 não foi medida apenas a ação de realizar um 

comentário enquanto assiste o programa, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o 

estudo aponta que 80% do público que faz comentários enquanto assiste à TV já 

trocou de canal ou ligou a televisão para ver um programa que foi sugerido ou 

comentado em uma mensagem que recebeu pela internet. 

É importante esclarecer que embora existam essas definições de gerações, 

de acordo com ano em que nasceram e que existam semelhanças comportamentais 

entre estas pessoas, não se pode generalizar, dizendo que todas as pessoas da 

mesma faixa etária agem desta forma. Falando do Brasil, existem regiões que nem 

ao menos têm acesso à rede de internet banda larga, e em regiões que existe a 

conexão banda larga, muitas famílias não possuem esta conexão em casa, como 

pode ser observado na Pesquisa Brasileira de Mídia.  

De acordo com um estudo realizado pela Pesquisa Brasileira de Mídia, em 

outubro e novembro de 2013 com jovens, na faixa de 16 a 25 anos, obtiveram-se 

dados que permitem observar tendências para os próximos anos. Foram utilizados 

200 pesquisadores e aplicadas 75 perguntas a 18.312 brasileiros em 848 

municípios. A elaboração do questionário, a coleta de dados, a checagem e o 

processamento dos resultados estiveram a cargo do IBOPE. A coleta de dados foi 

realizada por meio de questionário estruturado com perguntas pré-codificadas e 

perguntas fechadas, aplicado por meio de tablets, em abordagem face a face em 

domicílios brasileiros. Foram apresentados os principais resultados relativos ao meio 

de comunicação cuja utilização mais cresce entre os brasileiros que é a internet. 

Foram disponibilizadas informações sobre frequência e intensidade de uso, 

resultados sobre os sites, blogs e redes sociais mais citados e sobre local e forma 

de acesso à rede de computadores. A frequência de uso foi medida em dias e a 

intensidade, em horas.  

Com a pesquisa foi possível descobrir quantos dias por semana os brasileiros 

acessam o meio internet e a quantidade de horas diárias que, em média, costumam 

utiliza-la. Em geral, enquanto a maioria dos brasileiros (53%) nunca acessa a 

internet, aproximadamente um quarto da população (26%) o faz nos dias da semana 

e com uma intensidade diária de 3h39 de 2ª a 6ª feira e de 3h43 no final de semana.  

 Os resultados sobre frequência de uso mostraram que o hábito de acessar a 

internet é mais comum na população mais jovem, nos maiores centros urbanos e 

nas localidades de maior renda e escolaridade. Primeiramente, para observar a 
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relação de diferença de idade e frequência de acesso pode-se constatar que 77% 

dos entrevistados com menos de 25 anos têm contato com a rede, pelo menos, uma 

vez por semana, mas este percentual cai para 3% entre os respondentes com mais 

de 65 anos.  

Quando analisado o recorte por tamanho populacional de cada município, 

percebeu-se que quanto maior a cidade, mais frequente tende a ser o contato de 

sua população com a rede mundial de computadores. Enquanto 34% dos 

entrevistados de pequenas cidades (com menos de 20 mil habitantes) acessam a 

internet pelo menos uma vez por semana, 56% dos respondentes das maiores 

cidades apresentam essa frequência de exposição. Fenômeno similar foi observado 

em relação à renda familiar e à escolaridade. Dentre os entrevistados com renda 

familiar de até 1 salário mínimo, a proporção dos que acessa a internet pelo menos 

uma vez por semana é de 21%, quando a renda familiar é superior a 5 salários 

mínimos, a proporção sobe para 75%. O que mostra uma grande diferença podendo 

estar diretamente relacionada aos preços e disponibilidades dos serviços de internet 

dependendo da região do Brasil. 

 A respeito da escolaridade dos entrevistados, se constatou que 87% dos 

respondentes com ensino superior acessam a internet pelo menos uma vez por 

semana, enquanto apenas 8% dos entrevistados que estudaram até 4ª série o fazem 

com a mesma frequência. Os dados de intensidade de uso, quando segmentados, 

revelaram comportamentos bastante parecidos com o de frequência de uso. Os 

segmentos que passam mais tempo online, tanto de 2ª a 6ª, quanto nos fins de 

semana, tendem a ser os mesmo que utilizam a internet com mais frequência: as 

faixas etárias mais jovens, os moradores de grandes centros urbanos, e os 

entrevistados de maior renda e escolaridade.  

Foram apresentados 20 blogs e redes sociais mais citados pelos 

entrevistados, e de imediato, foi possível destacar a grande quantidade de acessos 

às redes sociais, em especial ao Facebook. Dos entrevistados que têm hábitos de 

uso da internet no Brasil 68,5% das citações referentes ao período de 2ª a 6ª e 

70,8% das citações referentes aos finais de semana apontam as redes sociais como 

os sites mais acessados, os sites para se informar, e novamente os entrevistados 

apontaram as redes sociais, 32,1% das citações.  

Foram realizadas perguntas relativas ao local em que os entrevistados 

acessavam a internet, os resultados permitiram saber se o entrevistado possuía 
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acesso à internet de sua residência ou em outro local. Os resultados encontrados 

mostraram que, apesar de ser bastante significativo o número de pessoas que têm 

acesso à internet em casa (47%), a maioria dos brasileiros (52%) ainda não 

contavam com esse serviço em suas residências. O que mostrou uma estreita 

correlação entre renda e acesso à web.  

Dos entrevistados que responderam que possuíam uma renda familiar acima 

de 5 salários mínimos, 78% possuíam acesso à rede em casa, o que ocorreu com 

apenas 16% dos entrevistados com até 1 salário mínimo de renda familiar. Da 

mesma forma, os entrevistados mais escolarizados apresentaram maior proporção 

de domicílios com acesso à internet, trata-se de 84% entre os respondentes com 

curso superior, contra apenas 20% entre os que cursaram até a 4ª série.  Pôde-se 

destacar também, que os estados que possuíam a maior renda per capita foram os 

que possuíam uma maior prevalência do serviço em domicílio, por exemplo, o 

Distrito Federal (63%) e o estado de São Paulo (62%) em contrastes com estados 

de menor renda, como Maranhão (23%) e Piauí (27%). Por último foi perguntado aos 

entrevistados de que forma eles faziam acesso à internet, e constatou-se que a 

maioria era através do computador (84%), seguido pelo celular (40%) e uma minoria 

fazia o acesso por meio de tablets (8%). 

Infelizmente a diferença social, seja por renda, escolaridade ou por dificuldade 

de acesso devido à região que a pessoa se localiza, acaba limitando o acesso à 

internet e por consequência à informação, pois é através da internet que hoje em dia 

que se fica sabendo as notícias quase no mesmo instante em que elas acontecem. 

Ao encontrar notícias sobre a péssima qualidade dos serviços de internet fornecidos 

no Brasil, como consta nos relatórios realizados pela Anatel49 (Agência Nacional de 

Telecomunicações), esquece-se que ainda existem algumas regiões no nosso país 

que nem ao menos possuem uma conexão banda larga. 

De acordo com a IPEA50 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Telebrás 

(empresa estatal brasileira responsável principalmente pela gestão do Plano 

Nacional de Banda Larga e das infraestruturas de fibra ótica da Petrobras e da 

Eletrobras) as empresas que oferecem banda larga exploram apenas o melhor filão 

do mercado, que são os domicílios de alta renda, que podem pagar pelo serviço, em 
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Disponível em http://www.anatel.gov.br/, acessado em 27/10/2014. 
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Disponível em http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/banda-larga/mercado-
telecomunicacoes/distribuicao-no-brasil.aspx acessado em 27/10/2014. 
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áreas urbanas, com grande densidade de pessoas, onde a mesma infraestrutura 

pode atender a vários acessos. 
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3  METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de descobrir quais são os contextos de uso dos aplicativos 

Facebook Messenger e Whatsapp, pelos acadêmicos de primeiro a oitavo semestre 

do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano, foram 

pesquisados dentre as opções metodológicas viáveis e selecionado o conjunto de 

métodos e técnicas que atendeu de forma adequada às solicitações do problema de 

pesquisa e dos objetivos específicos propostos. 

Quanto à natureza da presente pesquisa foi estabelecida a opção pelo tipo 

quali-quantitativa, de acordo com Fonseca (2002) “a pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade, analisar os dados numéricos através de procedimentos estatísticos” 

(FONSECA, 2002, p.20), e como Diehl (2004) diz, ela possibilita resultados que 

evitem possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior 

margem de segurança, o que foi necessário para a realização da segunda etapa 

desta análise. A parte qualitativa da pesquisa foi necessária, pois ao contrário da 

quantitativa ela não se preocupa apenas com os dados numéricos, “o objetivo da 

amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou 

grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações” 

(DESLAURIERS, 1991, p. 58), tornando possível o entendimento das mais variadas 

particularidades dos indivíduos. Dessa maneira acredita-se que uma pesquisa com 

um caráter mais aberto e que gerasse um maior número de informações se fez 

necessária para que pudessem ser atingidos os objetivos desta pesquisa. Foi 

utilizado também um método de pesquisa exploratório, pois de acordo com Gil 

(1996) “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 1996, 

p.45), para que assim pudessem ser construídas hipóteses e elaboradas perguntas 

melhor direcionadas para serem aplicadas com os pesquisados. 

A pesquisa, como um todo, se dividiu em duas partes: primeiramente pela 

parte quantitativa, iniciada com a aplicação de um questionário filtro, que foi definido 

por Marconi e Lakatos (2003) como “um instrumento de coleta de dados constituído 

por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante sem a presença do pesquisador” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201). A 

linguagem utilizada no questionário foi simples e direta, para que quem o 

respondesse conseguisse compreender com clareza o que estava sendo 
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perguntado. Este foi composto de sete perguntas obrigatórias, desenvolvido e 

aplicado no dia 31 de outubro de 2014, assim que criado o questionário (APENDICE 

A), utilizando o site do Google Drive51, foi gerado um link o qual direcionava as 

pessoas para que o abrissem revelando o questionário filtro online. Este link foi 

enviado individualmente para os alunos do oitavo semestre e para os demais alunos 

por meio dos grupos de Publicidade e Propaganda na rede social Facebook. Estes 

grupos já existiam, pois tinham sido criados pelas professoras do Curso de 

Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. Portanto, os alunos 

já estavam presentes nos grupos citados e assim tiveram acesso ao questionário e 

foram orientados por suas devidas professoras para que o respondessem. Na 

TABELA 2 se observa como procedeu a parte metodológica deste trabalho.  

Tabela 2 

Fases Tipos de questionários Meios 

1ª Fase Questionário filtro Envio por Grupos de 

professoras na rede social 

Facebook 

2ª Fase Questionários em 

profundidade  

(4 questionários) 

Envio individual pela rede 

social Facebook 

                              Fonte: Eduardo Marchi, 2014. 

 

3.1  RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO-FILTRO 

 

Após dez dias com o questionário filtro disponível para ser respondido e sem 

novas respostas decidiu-se encerrá-lo e começar a análise dos resultados. As 

seguintes respostas para o perfil de consumo dos dois sistemas de comunicação 

instantânea via aplicativo nos smartphones, foram as seguintes: 

 As primeiras questões solicitavam que o respondente se identificasse com o 

seu nome completo e escrevesse a sua idade, em seguida começavam as questões 

de múltipla escolha. A média de idade dos acadêmicos de primeiro a oitavo 

semestre foi de 18 à 37 anos, de um total de 44 respondentes.  

                                                 
51

 Disponível em https://drive.google.com/?tab=wo acessado dia 13/11/2014. 
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 Em relação à questão que se referiu ao semestre cursado pelo participante, 

pôde se perceber que o primeiro semestre foi o que mais participou, num total de 14 

pessoas, mas analisando pela porcentagem de alunos por semestre o oitavo 

semestre teve destaque no número de participações, fato que pode ter acontecido 

devido à empatia dos colegas que estão para se formar e por saber da importância 

de participar e responder questionários, ou ainda por terem recebido o link do 

questionário filtro individualmente no Facebook. O único semestre que não 

participou foi o terceiro semestre do curso. 

 

Gráfico 1 

 

        Fonte: Google Docs, 2014. 

A pergunta seguinte era se os alunos possuíam um smartphone, o resultado 

foi que a maioria dos alunos do curso possui, mostrando que este item tem alguma 

importância para os alunos do curso de Publicidade e Propaganda, como mostra o 

GRÁFICO 2. 

                            

Gráfico 2 

 

                  Fonte: Google Docs, 2014. 
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A respeito do sistema operacional usado nos smartphones, o Android é o que 

mais está presente no dia a dia dos acadêmicos de Publicidade e Propaganda, 

confirmando dados de agosto de 2014, a respeito que o sistema operacional Android 

havia passado o iOs52 no número de usuários (GRÁFICO 3). 

 

Gráfico 3 

 

        Fonte: Google Docs, 2014 

 

A grande maioria dos acadêmicos faz uso dos dois aplicativos, confirmando o 

fato que os publicitários, no caso futuros publicitários, estão acompanhando as 

tendências mundiais e conhecendo e utilizando os aplicativos que mais vem sendo 

usados53 no mundo em 2014. 

         

Gráfico 4 

 

        Fonte: Google Docs, 2014 

 

 

                                                 
52

 Disponível em http://www.tecmundo.com.br/android/60002-android-passa-ios-sistema-operacional-
movel-usado-mundo.htm acessado dia 16/11/2014. 
53

 Disponível em http://olhardigital.uol.com.br/noticia/43434/43434 acessado dia 16/11/2014. 
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A última pergunta do questionário solicitava ao respondente se ele se 

importaria em participar de uma futura entrevista individual, e dos 44 respondentes 

apenas 4 se recusaram a participar, fato que colaborou efetivamente para a segunda 

parte do trabalho.  

 

3.2  DADOS LEVANTADOS – QUESTIONÁRIO EM PROFUNDIDADE 

 

Após a finalização do levantamento de dados do questionário filtro separou-se 

os acadêmicos que participaram e responderam que concordaram em participar de 

entrevistas. Esses foram todos adicionados na rede social Facebook e solicitados 

individualmente a responder novas perguntas, que ocorreram na forma de quatro 

questionários qualitativos. O primeiro questionário foi destinado para os que 

responderam que utilizavam os dois aplicativos, tanto o Whatsapp quanto o 

Facebook Messenger. Já o segundo para os que utilizavam somente o Facebook 

Messenger. O terceiro questionário foi enviado para os alunos que utilizavam 

somente o Whatsapp e o quarto para os que não utilizavam nenhum dos dois 

aplicativos. 

No dia 11 de novembro de 2014 os possíveis entrevistados foram 

selecionados, e foram criados os questionários para cada grupo responder. No dia 

seguinte, 12 de novembro de 2014, os questionários foram aplicados na medida em 

que os acadêmicos foram aceitando as solicitações de amizade no Facebook. Ao 

contatar os acadêmicos, foi explicado que o questionário se tratava da segunda 

parte da pesquisa e que era de extrema importância a opinião deles, e em seguida 

foi enviado o link para acessar o questionário e informado que qualquer dúvida que 

surgisse em relação a ele podiam ser feitas perguntas esclarecendo as questões 

pelo chat do Facebook. A diferença deste segundo questionário é que, além de 

possuir perguntas diretas para cada tipo de usuário dos aplicativos, elas eram todas 

descritivas, a fim de entender as escolhas e os hábitos dos entrevistados. 

 

3.2.1 Grupo 1 – Utilizam os dois aplicativos, Whatsapp e Facebook Messenger 

 

 O questionário para o primeiro grupo (APENDICE B) continha nove 

perguntas e teve um total de doze respostas. A primeira pergunta do questionário 

era se os usuários possuíam internet 3G nos celulares e se utilizavam por rede Wifi. 
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Apenas uma pessoa dos respondentes não possuía internet 3G no seu celular, e 

todos faziam uso de rede Wifi quando esta se encontrava disponível. A segunda 

pergunta foi elaborada com o intuito de aprofundar o assunto da questão anterior, 

possuía o mesmo tema e questionava se eles possuíam acesso Wifi nas suas 

residências e como era o uso da Wifi fora das suas casas. Todos possuíam internet 

por Wifi em suas residências e sobre o uso da internet Wifi fora de casa, foi citado o 

fato de usar somente quando sabiam da segurança da conexão, e em função da 3G 

possuir baixa qualidade. Além disso, citaram o uso da rede Wifi quando ela esta 

liberada e sem senha para acesso, pois não gostam de pedir a senha do acesso à 

rede nos estabelecimentos.  

Na terceira questão, sobre quais lugares que costumavam acessar os 

aplicativos foram encontrados lugares como, casa, faculdade, trabalho e nas filas de 

espera. Na sequência foi questionado em quais momentos/contextos do dia os 

aplicativos eram mais ocupados. De acordo com os pesquisados o maior uso dos 

aplicativos é feito durante as aulas, no caminho para a faculdade, antes de dormir, 

intervalos no trabalho, no ônibus e quando precisam esperar por alguma coisa. 

Sobre as diferenças de usos de cada aplicativo as respostas foram divididas, 

alguns dos entrevistados faziam os mesmos usos nos dois aplicativos, outros 

responderam que no Whatsapp eram realizadas mais conversas em grupo, que o 

app era mais rápido e prático e que era bastante utilizado para o envio de fotos. Já o 

Facebook foi citado como o usado para conversas maiores. Ao serem perguntados 

se utilizam os alertas sonoros das mensagens nos aplicativos, as respostas também 

foram divididas, alguns deixam sempre desligado, outros falaram que deixam 

ligados, mas que desativam quando estão na aula ou no trabalho e antes de dormir. 

A respeito de checar se receberam mensagens nos aplicativos e a frequência 

que fazem isso, houve respostas bastante distintas, desde não ter o costume de 

checar, até diversas vezes chegando a olhar de 10 em 10 minutos. Alguns não 

souberam dizer quantas vezes checam o smartphone ou que fazem somente 

quando estão esperando a resposta de alguém. Ao questionar qual dos dois 

aplicativos eles preferiam as respostas foram divididas. 

 A última pergunta do questionário tratava a respeito do envio de SMS’s, se 

eles ainda utilizavam esse serviço e se sentiram que o uso tinha diminuído após o 

uso dos aplicativos. Novamente as respostas foram muito distintas, alguns não 

utilizavam mais, outros diminuíram a frequência, alguns mandavam com a mesma 
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frequência de antes da existência dos aplicativos Facebook Messenger e Whatsapp, 

mas o que se destacou foi o fato de dizerem que usam as SMS’s quando têm pressa 

ou urgência de enviar algo, pois às vezes sentem que não podem ficar dependentes 

somente da conexão do celular. 

 

3.2.2  Grupo 2 – Utilizam somente o aplicativo Facebook Messenger 

 

 O questionário dois (APENDICE C) foi composto de oito perguntas, para os 

que utilizavam somente o Facebook Messenger. O questionário iniciava com a 

pergunta sobre o uso da conexão 3G, e dos quatro respondentes, dois falaram que 

usam 3G e dois usam somente Wifi, mas todos utilizam Wifi quando ela está 

disponível. Os lugares que mais utilizam o aplicativo foram casa, faculdade, estágio,  

trabalho e os momentos/contextos de uso foram nos intervalos do trabalho e estágio, 

durante as aulas e nos finais de tarde. Metade dos respondentes relatou que deixam 

o alerta sonoro de mensagens desligado, os outros dois, um deles deixa ligado e o 

outro só liga quando esta em casa. Novamente as respostas foram divididas quando 

perguntados sobre o costume de checar se receberam mensagens, que foi desde 

checar nenhuma vez, até incontáveis vezes. Quando questionados se conheciam o 

aplicativo Whatsapp apenas um falou que não o conhecia, e os que conheciam não 

utilizavam apenas por opção, não se aprofundaram nas respostas. A última pergunta 

sobre o uso de SMS’s todos responderam que continuam utilizando o serviço e que 

a frequência de uso não diminuiu. 

 

3.2.3  Grupo 3 – Utilizam somente o aplicativo Whatsapp 

 

 O questionário três (APENDICE D) foi composto de oito perguntas, para os 

que utilizavam somente o aplicativo Whatsapp e continha perguntas semelhantes 

com o questionário dois. Das cinco respostas obtidas, quanto a possuir 3G no 

celular, três responderam que possuíam e os outros dois só utilizavam por Wifi. 

Sobre utilizar o serviço de Wifi, todos os pesquisados possuem em casa, e alguns 

usam quando a mesma se encontra disponível nos lugares. Apenas um aluno citou 

não gostar de utilizar e sequer mexer no celular quando está fora de casa. Sobre os 

lugares que mais usam o aplicativo foi dito que em suas residências, faculdade e 

trabalho. Os momentos/contextos que mais utilizam o aplicativo são durante 
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intervalos, quando precisam falar com algum cliente no trabalho ou algum amigo 

sobre algum serviço. Sobre o alerta sonoro de mensagens a maioria respondeu que 

o deixa desligado, ou que só deixa ligado em algumas conversas. Sobre checar se 

recebeu mensagens novas no aplicativo quase todos disseram não ter esse 

costume, apenas um disse que checava incontáveis vezes ao dia. Ao perguntar se 

conheciam o aplicativo Facebook Messenger apenas uma pessoa falou que 

conhecia. E na pergunta final sobre a frequência de uso de SMS’s apenas um 

pesquisado afirmou que diminuiu a frequência com o uso do aplicativo, os outros 

seguem utilizando, até comentaram o fato de usarem, pois tem clientes que não 

possuem o aplicativo, então necessitam usar o serviço comum de envio de 

mensagens. 

 

3.2.4  Grupo 4 – Não utilizam nenhum dos dois aplicativos  

 

 O grupo quatro (APENDICE E) foi composto de três pessoas, que não 

utilizavam nenhum dos dois aplicativos estudados, eles falaram que não utilizavam 

por não ter um aparelho acessível com os aplicativos, justificaram dizendo que 

consome muita bateria do celular e que não possuíam um aparelho smartphone com 

capacidade para armazenar os apps. Todos conheciam ambos os aplicativos, e os 

que não possuíam smartphone falaram que não tem interesse em adquiri-los por 

não gostar de Touch Screen ou por simplesmente não ter interesse. Este grupo 

ainda faz uso de SMS’s para se comunicar, e se estão fora de casa para conseguir 

contatar alguém, além de telefonar e usar SMS, eles fazem o uso de algum 

computador próximo se tiverem acesso. Através do mapeamento dos contextos de 

usos dos aplicativos pelos acadêmicos de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano foi desenvolvida a seguinte tabela (Tabela 2). 

 

Tabela 2 

Conclusões sobre usos dos aplicativos 

A maioria dos entrevistados possui 3G no celular, mas mesmo assim utilizam 

com frequência o Wifi, seja por “economizar” a franquia do 3G, ou pela baixa 

qualidade de conexão que ele oferece. 

Os lugares em que são usados os aplicativos que mais apareceram nas 
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respostas dos questionários foram: casa, faculdade e trabalho. 

Os contextos de usos mais presentes nas respostas foram: durante filas de 

espera, durante as aulas e antes de dormir. 

Diversos dos entrevistados tiveram dificuldade de conseguir mensurar a 

quantidade de vezes que checa se receberam mensagens nos aplicativos. 

As mensagens de SMS’s não foram abandonadas pelos usuários dos 

aplicativos, mesmo nos casos que o uso foi reduzido, ela ainda serve como o 

método mais rápido e seguro de que a mensagem vai chegar ao destinatário, 

segundo os entrevistados. 

A maioria dos usuários possui interesse pelos aplicativos, seja por utiliza-los, 

ou ao menos conhecê-los, e a minoria que não possui os aplicativos conhece 

o funcionamento dos mesmos. 

               Fonte: Eduardo Marchi, 2014 

Embora nem todos os alunos que responderam o questionário filtro tenham 

respondido o questionário de profundidade, as respostas obtidas em sua maioria 

continham informações interessantes e sinceras, possibilitando com que o trabalho 

pudesse ter sido desenvolvido com sucesso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este trabalho teve como problema inicial de pesquisa descobrir quais eram os 

contextos de uso dos aplicativos Facebook Messenger e Whatsapp pelos 

acadêmicos de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. 

Tendo como base a análise dos resultados dos questionários, filtro e profundidade, 

descobriram-se como os estudantes do curso fazem os usos e em quais contextos 

utilizam os aplicativos. Sobre os locais em que utilizam os aplicativos houve 

respostas como, casa, faculdade, trabalho, estágio, escritório, ônibus e carro. Os 

contextos em que fazem o uso dos aplicativos foram durante as aulas, intervalos na 

faculdade, filas e momentos de espera, ida para a UNIFRA e antes de dormir. 

Sobre o objetivo específico, que era estabelecer um quadro comparativo 

sobre os dois aplicativos, foi elaborado o seguinte quadro:  

 

Quadro comparativo dos aplicativos analisados 

FACEBOOK MESSENGER WHATSAPP 

Conversas individuais com amigos Conversas em grupos 

Conversas formais Conversas informais 

Envio de arquivos Envio de fotos, áudios e vídeos 

Mensagens maiores e bem elaboradas Mensagens curtas e rápidas 

Fonte: Eduardo Marchi, 2014. 

 Ocorreu certa dificuldade para criar este quadro comparativo entre os 

aplicativos, devido a grande quantidade de acadêmicos que utiliza os aplicativos 

para as mesmas funções ou por não conseguir identificar as diferenças nos usos. O 

mesmo problema ocorreu quando foi construído o perfil de uso de cada aplicativo, 

mas todas as diferenças de usos foram analisadas e conseguiu-se estabelecer os 

seguintes perfis de uso para os aplicativos: 
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Perfil de uso do aplicativo Facebook Messenger: 

Aplicativo para conversas individuais e formais, através de mensagens longas e  

bem elaboradas, utilizado para envio de arquivos importantes, como trabalhos para 

a faculdade. 

 

Perfil de uso do aplicativo WhatsApp: 

Aplicativo para conversas informais, utilizado para conversar com mais de uma 

pessoa ao mesmo tempo, com mensagens rápidas, sejam elas textuais ou por voz, 

usado para envio de fotos e vídeos. 

 

Outro objetivo específico do trabalho era descobrir qual dos dois aplicativos 

era o mais utilizado pelos acadêmicos, e pela diferença de apenas 1 pessoa, o 

aplicativo mais utilizado foi o WhatsApp, usado por 34 dos acadêmicos, sendo que o 

Facebook Messenger é utilizado por 33 dos acadêmicos que participaram da 

pesquisa.  

Um dos dados que foi muito interessante para o trabalho foi a importância das 

mensagens por SMS, mesmo existindo a tanto tempo elas sobreviveram a 

modernidade dos smartphones e dos aplicativos de mensagens. Enquanto existirem 

problemas com a qualidade da internet no Brasil, creio que as mensagens por SMS 

vão continuar sendo a maneira mais segura e rápida de que a mensagem será 

enviada corretamente. Outro dado sobre o comportamento dos jovens acadêmicos 

que chamou a atenção foi a dificuldade de alguns de conseguir mensurar a 

quantidade de vezes que checa se recebeu mensagens nos aplicativos, 

comprovando que a geração dos acadêmicos se enquadra com a geração tela, que 

tem o hábito de fazer diversas coisas ao mesmo tempo e isso ser tão normal que é 

difícil de perceber. 

Acredito que as conclusões desse trabalho poderiam ser muito mais 

completas e com mais informações se tivesse havido uma maior participação dos 

acadêmicos em responder os questionários. Somente com 44 alunos já se 

conseguiu boas respostas, imagina-se que com 200 (que é mais ou menos o 

número de acadêmicos que cursam Publicidade e Propaganda na UNIFRA) 

poderiam ter sido identificados alguns outros padrões comportamentais. Foi 

aprendido com a pesquisa, que às vezes julgar dados pela própria experiência de 
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vida nem sempre corresponde à verdade, ao aplicar os questionários houve uma 

surpresa de forma positiva podendo observar os pontos de vista de outras pessoas. 

Mesmo com uma minoria que respondeu não possuir interesse em utilizar os 

aplicativos estudados, percebeu-se que os alunos podem ser classificados como da 

Geração Tela. 

Com o trabalho foi concluído, além de resultados positivos, o fato negativo de 

muitos dos alunos não gostarem de responder questionários, principalmente na 

segunda parte do trabalho, onde as perguntas eram todas descritivas. Este fato 

pode ser consequência da falta de paciência desta geração que gosta de tudo rápido 

e não ficar concentrado muito tempo em somente uma tarefa, como foi comentado 

no referencial teórico deste trabalho. Seria interessante explorar outras formas de 

pesquisa quando se for tentar buscar resultados sobre esta geração em pesquisas 

futuras. 
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