
Telefonia injeta R$ 1,4 bilhão na mídia
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Nos últimos 12 meses (entre
março de 2004 e fevereiro de
2005), o setor de telecomunica-
ções ampliou em 29% o investi-
mento em publicidade, índice bem
acima dos 22% de crescimento
médio das verbas do mercado, con-
siderados 29 setores econômicos
(quadro 1). Os três principais
anunciantes de telecomunicações
— as operadoras de telefonia mó-

vel Vivo, TIM e Claro—respondem
por mais da metade do investimen-
to em propaganda no período
(56%). Este resultado influencia
diretamente na participação das
marcas, com a Vivo corresponden-
do à maior parcela, seguida por
TIM e Claro (quadras 2 e 3).

Estas são algumas das prin-
cipais constatações do estudo
Análise Setorial Ibope/M&M,
realizado pelo Ibope Mídia e
publicado com exclusividade
por Meio & Mensagem men-
salmente a partir desta edição.
Neste mês o trabalho reúne in-
formações sobre o setor de te-
lefonia, obtidas pelas pesqui-
sas Ibope Monitor (relativa a
investimentos publicitários),
Target Group Index (sobre
comportamento do consumi-
dor) e NetRatings (audiência
na internet).

No que diz respeito ao inves-
timento publicitário por catego-
ria no segmento analisado, as
que mais ampliaram suas verbas
de comunicação foram institu-
cional (80% a mais), telefonia
móvel (46%) e varejo de telefo-
nia móvel (56%). No sentido in-
verso, telefonia de discagem di-
reta e equipamentos e acessó-
rios tiveram as maiores quedas
(quadros 9,10,11 e 13).

No acompanhamento mensal
observa-se momentos de maior
investimento publicitário, como
nos meses de maio e agosto, em
decorrência da sazonalidade do
consumo. A partir de setembro
ocorre um crescimento constan-
te da aplicação de verbas até de-
zembro, momento em que esta
atinge o maior volume impulsio-
nada pelas compras de Natal
(quadro 12). A queda do último
trimestre é motivada pelo pou-
co investimento em janeiro e fe-
vereiro, meses tradicionalmente
mais fracos (quadro 14).

POSSE DE CELULAR

No quesito posse de celula-
res, o estudo revela que ela cres-
ceu 131% entre 1999 e 2004.
Metade das pessoas que pos-
suem celulares são usuários úni-
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cos. Porém, os outros 50% ain-
da compartilham o aparelho
(gráfico 5).

Com relação às faixas etárias
observa-se crescimento cons-
tante de posse de celulares en-
tre usuários únicos, com desta-
que para aqueles de 12 a 19
anos. Apesar do aumento per-
centual desse segmento ser mui-
to próximo dos demais, em nú-
meros absolutos representa um
salto de 240 mil em 1999 para 3
milhões em 2004 (gráfico 4). Já
a mídia de maior penetração en-
tre os usuários de aparelhos é a
TV aberta, com 98% do target
atingido em sete dias (quadro 8).

Analisando os dados compor-
tamentais do Target Group In-
dex nota-se que estar em cons-
tante aprendizado e bem infor-
mado, lutar pela igualdade de to-
dos, aproveitar as oportunidades
da vida e ser respeitado pelos
colegas são atitudes e hábitos
bastante valorizados pelos usu-
ários únicos de celulares.

Os consumidores que pos-
suem esses aparelhos realizam
freqüentemente atividades re-
creativas, além de valorizar o
crescimento pessoal e buscar
atualização constante nos meios
de comunicação. Esse tipo de
comportamento justifica o au-
mento de 130% na posse de ce-
lulares desde 1999 até o ano pas-
sado, decorrente de um cresci-
mento publicitário de 100% no
mesmo período.

Metodologia
Target Group Index: Estudo
realizado em mais de 57 paí-
ses que permite traçar perfil
completo do consumidor, in-
tegrando o que ele pensa, faz,
consome, lê e assiste. Presen-
te no Brasil desde 1999, repre-
senta indivíduos entre 12 e 64
anos nas principais regiões
metropolitanas do País.
Monitor Plus: Ferramenta de
análise de investimento publi-
citário para os meios TV aber-
ta e por assinatura, rádio, jor-
nal, revista e outdoor. Permi-
te acompanhar o desempe-
nho da comunicação de cada
produto e compará-lo ao de
seus concorrentes. Para o cál-
culo são utilizadas as tabelas
de preços de cada veículo vi-
gentes na data da coleta, sem
aplicação de descontos.
NetRatings: Medição de au-
diência de internet que pro-
porciona informações deta-
lhadas sobre a atividade dos
internautas residenciais nas
páginas da web, em aplicati-
vos e banners. Metodologia
baseada em painel de usuá-
rios representativo da popu-
lação domiciliar brasileira
com acesso à rede.
Almanaque Ibope: Serviço de
assinatura individual para
acesso regular, via internet, a
informações geradas a partir
dos softwares oferecidos pelo
Ibope envolvendo hábitos de
consumo, audiência de meios,
demografia, investimento pu-
blicitário, artigos e notícias.

www.ibope.com.br/almanaqueibope
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