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Conteúdos para um futuro digital
Confira as análises da Deloitte sobre tecnologia, transformação digital e novos 
modelos de negócios em um mundo cada vez mais conectado.

Your Personalized Technology Hub
Uma análise sobre o futuro dos telefones celulares e o 
seu desdobramento sobre a economia mundial. Três 
pontos são determinantes para essa transição tecnológica: 
interconectividade, inteligência e identidade.

The Future of Mobility
O estudo analisa a criação de um sistema de negócios  
mais sustentável frente às constantes mudanças  
tecnológicas e sociais.

Tech Trends 2016
A edição de 2016 do levantamento examina a constante 
evolução do cenário tecnológico. A publicação aborda  
temas relevantes para os negócios, como blockchain e 
analytics.

Technology, Media e Telecommunications Predictions 2016 
O relatório TMT Predictions, produzido anualmente pela 
Deloitte, traz as principais tendências e perspectivas para o 
setor, e seu impacto sobre os negócios.

Inside the Internet of Things (IoT)
Por meio de uma série de artigos, o relatório analisa 
estratégias para que a indústria financeira desenvolva 
soluções tecnológicas e otimize os negócios por meio da 
Internet das Coisas.

Forging Links into Loops
O relatório explora o potencial da Internet das Coisas de 
melhorar a eficiência e contribuir para a gestão da cadeia de 
suprimentos nas empresas.

Safeguarding the Internet of Things
Por meio dos pilares segurança, vigilância e resiliência,  
o estudo aborda as estratégias para uma gestão eficiente da 
segurança da informação no âmbito da Internet das Coisas.

Internet das Coisas e Segurança de Informação
Artigo trata dos desafios para a segurança cibernética na era 
dos objetos conectados.

Acesse essas publicações na íntegra em www.deloitte.com/futurecom



Um dia tipicamente conectadoUm mercado na palma da mão

A pesquisa Global Mobile Consumer Survey 2016, 
realizada pela Deloitte com 53 mil consumidores 
em 31 países, traz as tendências e as evoluções do 
mercado de telefonia móvel, além de um amplo 
levantamento do comportamento do consumidor.

Brasileiro  smartphone
Os smartphones seguem como o aparelho mais utilizado e desejado pelos brasileiros.

Dispositivos móveis mais utilizados pelos brasileiros (em % de respondentes)

Entretenimento e segurança são os preferidos na Internet das Coisas
O crescimento dos objetos conectados está integrando e mobilizando as cadeias das 
indústrias de telecomunicações, tecnologia e manufatura.

Equipamentos conectados mais utilizados pelos brasileiros (em % de respondentes)
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Liga pra mim? #SQN
Enquanto as chamadas de voz caíram em relação às edições anteriores do estudo, 
a utilização de mensagens instantâneas, e-mail pelo celular e chamadas por 
protocolo (VoIP) e vídeo cresceram significativamente no período.

Meios mais utilizados no celular (em % de respondentes)

37% veem 
mensagens 
instantâneas no  
meio da noite

32% veem o celular 
imediatamente ao 
acordar

33% acessam 
primeiramente  
as redes sociais

46% veem o aparelho ao  
utilizar o transporte público

15% navegam  
pelo telefone enquanto 
atravessam a rua

48% consultam  
o smartphone  
no trabalho

51% usam  
o celular enquanto  
assistem a TV 

48% veem o celular 
cinco minutos antes 
de dormir

12% veem  
o celular  
enquanto  
dirigem
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  2013     2015     2016    * Item não perguntado neste ano

  Não      Sim

Por que não?
32% acreditam que não  
é seguro o suficiente

20

80

57%  
realizaram algum tipo  
de transação financeira  
em seu telefone nos   
três meses anteriores

Operações bancárias realizadas

47% Consulta de extrato 
28% Pagamentos de contas de serviço

23% Transferências no Brasil

17% Pagamentos de boletos

12% Transferências no exterior

Atividades mais realizadas

Compras e pagamento: questão de segurança
A segurança ainda é uma barreira para uma maior utilização do celular 
para pagamentos em lojas.

O 4G se dissemina
A adoção do 4G quase dobrou no último ano, e deve continuar 
crescendo. A maior penetração do 4G permite estar mais conectado 
independentemente de onde o brasileiro estiver.

52% 
navegam por aplicativos e 
sites de lojas pelo menos 
uma vez por semana

Você já realizou pagamentos em lojas  
com o seu celular? (em % de respondentes)2.005  

respondentes no Brasil

Celulares com rede 4G Usuários que utilizam wi-fi

25% 48%
23% 14% 12%

81% 75%

67%   têm conexão pré-paga

App x browser

59% instalaram até  
20 aplicativos em  
seus smartphones 3 downloads em  

média por mês

Redes sociais Jogos Música Banco
Previsão  

do tempo

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
Notícias Notícias 

esportivas
E-mail Geolocalização Compras

Para acessar o estudo completo e conhecer as soluções da Deloitte para o  
setor de telecomunicações, acesse www.deloitte.com.br ou entre em contato  
com brtmt@deloitte.com

Lista de desejos

Equipamentos conectados que os brasileiros mais pretendem adquirir

2015 20152016 2016

Em aplicativos 

Em browser

Luz, celular e ação!
A cada dia...

52%  
tiram fotos com o celular 

39%  
compartilham fotos

33% fazem vídeos pelo menos uma vez por semana

 Smart TV Sistema de segurança Smart watch


