
Brasileiro vê mais TV
Ibope Mídia mostra que classes C, D e E impulsionam acréscimo do tempo médio diante do receptor
Robert Galbraith
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Total de indivíduos 05:04:46 05:05:52

HH ABCDE 04+ 04:49:10 04:50:01

MM ABCDE 04+ 05:18:03 05:19:26

AS ABCDE 04-11 04:52:09 04:50:11

AS ABCDE 12-17 04:57:16 04:53:41

AS ABCDE 18-24 04:33:27 04:51:02

AS ABCDE 25-34 04:59:52 04:54:43

AS ABCDE 35-49 05:10:31 05:05:00

AS ABCDE 50+ 05:34:27 05:40:14

AS AB 04+ 04:43:54 04:40:08

AS C 04+ 05:09:16 05:10:13

AS DE 04+ 05:18:57 05:28:10

Mais tempo diante da TV*

*número médio de horas/dia

Fonte: Ibope – Painel Nacional de Televisão
Todas as classes sociais – 24h

Seja para assistir às novelas 
na TV aberta ou a seriados na 
fechada, seja para ver um DVD 
alugado ou jogar videogames, 
cresce desde 2001 o número de 
horas em que o brasileiro fica 
diariamente diante da televisão. 
Em 2007, a cifra bateu em 5 
horas, 5 minutos e 52 segundos 
— 28 minutos e 27 segundos a 
mais do que o mensurado há 
seis anos. 

Antônio Ricardo Ferreira, 
diretor executivo do Ibope 
Mídia, diz que a evolução tem 
sido uniforme em todos os 
segmentos e que se mantém a 
proporção de 75% contra 25% 
entre TV aberta e fechada. 
As demais atividades ainda 

televisor em comparação com 
o último balanço.

Já em termos socioeco-
nômicos, as classes A e B 
ficaram com 4h43min54, 
três minutos abaixo do total 
apurado no ano anterior, mas 
na classe C e nas D e E os 
aumentos foram de 1 minuto 
e 9 minutos, respectivamen-
te, passando para 5h10min e 
5h28min. “Apesar dessas mudan-
ças nos segmentos, o que prevale-
ce é o aumento do tempo de uso 
da TV pela população como um 
todo”, arremata Ferreira. 

Os dados foram obtidos me-
diante estudo de 3,5 mil domicí-

Ferreira, do Ibope: evolução uniforme da audiência

lios nas regiões metropolitanas 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Curitiba, Porto Alegre, Florianó-
polis, Brasília, Distrito Federal, 
Campinas, Salvador, Recife e 
Fortaleza, além de Belém, Goi-
ânia e mais oito cidades no in-
terior de Minas Gerais e do Rio 
de Janeiro. 

Antônio Jorge Pinheiro, da 
Mídia 1, do Rio de Janeiro, diz 
que os números da pesquisa 
de audiência do Ibope Mídia 
são reflexo do crescimento das 
classes C, D e E nos últimos 
anos. Ao citar dados de um 
levantamento do Datafolha 
sobre crescimento econômico e 
o movimento de classes sociais 
no Brasil, ele revela que nos 
últimos cinco anos o segmento 
C da população ganhou cerca 
de 20 milhões de pessoas com 
mais de 16 anos, movimento 
intensificado nos últimos 17 
meses. “Todas vieram das ca-
madas D e E, que encolheram 
de 46% para 26% da população. 
A classe C passou de 32% para 
49%, e a A/B, por sua vez, ficou 
estável, oscilando entre 20% 
e 23% do total da população. 
Acho que isso justifica minha 
análise das informações de 
audiência em TV”, diz Pinheiro, 
também professor da PUC-RJ.

são irrelevantes em termos 
de audiência bruta. “Mesmo 
quem tem TV por assinatura 
ainda assiste mais aos canais 
abertos do que aos fechados”, 
afirma Ferreira.

Mas nem todas as categorias 
de telespectadores apresenta-
ram o mesmo comportamento. 
Enquanto a faixa de 18 a 24 
anos subiu de 4h33min para 
4h51min, a dos indivíduos de 
25 a 34 anos baixou 5 minutos 
com relação às quase 5 horas 
cravadas de 2006. As mulhe-
res, de forma geral, continuam 
à frente dos homens, com 
5h19min contra 4h50min, ten-
do cada sexo aumentado em 
média um minuto na frente do 
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Fonte: IBOPE Media Workstation
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1295, 11 fev. 2008. Mídia, p. 26.


