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Metodologia

Tabela 1 — Investimento publicitário total/Brasil  
(3º trimestre — 2006 X 2007)

Meio
Julho a  

setembro/2006
Julho a 

setembro/2007
Part. (%) 

2007
Var. (%)

Cinema 42.678 87.250 1 104

Jornal 3.002.161 3.862.581 29 29

Outdoor 22.672 20.689 0 -9

Rádio 447.563 550.846 4 23

Revista 942.480 1.210.357 9 28

TV (29 mercados) 4.545.661 6.762.418 50 49

TV por assinatura 756.702 1.043.430 8 38

Total 9.759.917 13.537.572 100 39

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 e 29 mercados para TV – 2006 
1ª remessa dezembro 2007 (ver metodologia)

Tabela 2 — Investimento publicitário – Bebidas – Meios  
(3º trimestre — 2006 X 2007)

Setor econômico BEBIDAS — em R$ (mil) 

Meio
Julho a 

setembro/2006
Julho a 

setembro/2007
Part. (%) 

2007
Var. (%)

Cinema 5.332 20.940 4 293

Jornal 8.897 22.917 4 158

Outdoor 615 348 0 -43

Rádio 12.236 15.903 3 30

Revista 24.686 41.355 8 68

TV (29 mercados) 183.722 377.218 72 105

TV por assinatura 29.693 46.338 9 56

Total 265.181 525.018 100 98

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 e 29 mercados para TV– 2006 
1ª remessa dezembro 2007 (ver metodologia)

Tabela 3 — Investimento publicitário – Bebidas – Categorias 
(3º trimestre — 2006 X 2007)

Setor econômico BEBIDAS —em R$ (mil)

Categoria
Julho a  

Setembro 2006
Julho a 

Setembro 2007
Var. 
(%)

Água mineral 4.177 3.538 -15
Aguardentes 2.927 2.629 -10
Alcoólicos destilados 8.012 13.799 72
Bebidas energéticas 2.200 699 -68
Café e chá 11.943 19.451 63
Cervejas 112.200 276.427 146
Instituc. bebidas 20.876 35.000 68
Linha bebidas 507 983 94
Outras bebidas alcoólicas 5.888 5.901 0
Outros bebidas 1.743 5.278 203
Refrescos 8.434 7.298 -13
Refrigerantes 76.087 141.657 86
Sucos 4.459 5.546 24
Vinhos, champanhe e espumante 5.726 6.812 19

Total 265.181 525.018 98

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 
1ª remessa dezembro 2007 (ver metodologia)

Tabela 4 — Investimento publicitário – Bebidas – Categorias  (3º trimestre — 2007)
Período de julho a setembro/2007 — Setor econômico BEBIDAS  — em R$ (mil)

Categoria Part. (%) Cinema Jornal Outdoor Rádio Revista TV TV por assinatura

Água mineral 1% 0% 2% 0% 7% 2% 0% 1%

Aguardentes 1% 0% 3% 0% 1% 0% 0% 0%

Alcoólicos destilados 3% 0% 7% 3% 6% 4% 2% 2%

Bebidas energéticas 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0%

Café e chá 4% 0% 2% 4% 6% 4% 4% 4%

Cervejas 53% 21% 66% 7% 43% 52% 55% 46%

Instituc. bebidas 7% 0% 10% 15% 4% 13% 7% 2%

Linha bebidas 0% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 0%

Outras bebidas 
alcoólicas

1% 1% 2% 0% 9% 6% 0% 3%

Outros bebidas 1% 4% 0% 0% 1% 1% 1% 2%

Refrescos 1% 0% 0% 4% 1% 1% 2% 0%

Refrigerantes 27% 73% 2% 61% 16% 10% 27% 36%

Sucos 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

Vinhos, champanhe  
e espumante

1% 0% 3% 4% 2% 6% 0% 4%

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 e 29 mercados para TV – 2006 
1ª remessa dezembro 2007 (ver metodologia)

Tabela 5 — Maiores anunciantes do setor Bebidas  
(3º trimestre – 2006 X 2007)

Setor econômico BEBIDAS — em R$ (mil)

Cinco maiores  
anunciantes em 2007

Julho a 
setembro/2006

Julho a 
setembro/2007

Var. (%)

Ambev 66.553 154.555 132

Kaiser 25.935 99.193 282

Coca-Cola 53.952 95.860 78

Schincariol 28.463 39.297 38

Cervejaria Petrópolis 14.963 32.326 116

Total 189.866 421.231 122

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution 37 mercados – 2007 e 29 mercados para TV – 2006 
1ª remessa dezembro 2007 (ver metodologia)

O consumo de bebidas no 
Brasil mantém o quadro de 
relativa estabilidade observado 
nos últimos seis anos. De acordo 
com os dados do Target Group 
Index, o maior número de con-
sumidores é de refrigerantes, 
com mais de 52 milhões de pes-
soas, seguido de sucos, com 48 
milhões, e de cervejas, com mais 
de 22 milhões, nas principais 
regiões metropolitanas. Cerca 
de 16 milhões ingerem outras 
bebidas alcoólicas.

Em percentual de participa-
ção, o consumo de refrigerantes 
tem se mantido em aproxima-
damente 80% da população, 

Um brinde à propaganda
Diante da estabilidade na comercialização, setor de bebidas passa a investir mais em publicidade

enquanto as cervejas têm sido 
consumidas por pouco mais de 
40% das pessoas que têm 18 
anos ou mais. Os sucos apresen-
taram uma pequena evolução do 
percentual de consumo, che-
gando a 76% da população (ver 
gráfico 1). Diante da estabilida-
de do consumo, a publicidade, 
que há muito tempo explora a 
relação dos consumidores de 
cerveja com ambientes festivos 
de confraternização entre ami-
gos (ver box), passou a investir 
mais em propagandas de bebidas 
em 2007.

A comparação entre o terceiro 
trimestre de 2007 e o terceiro 

Os estudos da Análise Seto-
rial Ibope/Meio & Mensagem 
são preparados pelos analistas 
do Ibope, com base nos dados 
produzidos por esta empresa e 
fontes secundárias. As principais 
pesquisas citadas são:

Target Group Index: Rea-
lizado em 58 países, o estudo 
permite traçar perfil completo do 
consumidor, integrando o que ele 
pensa, faz, consome, lê e assiste. 

Presente no Brasil desde 1999, 
representa indivíduos entre 12 
e 64 anos nas principais regiões 
metropolitanas do País.

Monitor Evolution: Ferra-
menta de análise de investimen-
to publicitário para os meios 
TV aberta, TV por assinatura, 
rádio, jornal, revista, outdoor 
e cinema. Permite acompanhar 
o desempenho de comunicação 
de cada produto e compará-lo 

ao de seus concorrentes. Para 
o cálculo são utilizadas as ta-
belas de preços de cada veículo 
vigentes na data da coleta, sem 
aplicação de descontos. A par-
tir de agosto de 2007, o Ibope 
ampliou a base de cobertura do 
Monitor, passando de 29 para 37 
mercados para TV aberta, além 
de adicionar 56 emissoras no 
meio rádio e incluir a cobertura 
do meio cinema.

trimestre de 2006 mostra que o 
volume de investimento publi-
citário da indústria cervejeira 
aumentou mais que a média de 
crescimento do bolo publicitário 
de todos os setores, incluindo o 
próprio setor de bebidas. 

No trimestre julho/agosto/se-
tembro de 2007, o Ibope Monitor 
identificou que foram investidos 
R$ 276,4 milhões em publicidade 
de cervejas, o que significa um 
aumento de 146% sobre o mesmo 
período de 2006 (ver tabela 1). 
Nesse período, a média de cresci-
mento de todo o mercado publici-
tário foi de 39%, e o aumento do 
investimento em publicidade do 
setor de bebidas, de 98%.

O investimento publicitário 
do setor de bebidas chegou a 
R$ 525 milhões no terceiro tri-
mestre de 2007, com maior par-
ticipação (R$ 377 milhões) na 
televisão aberta. Essa evolução 
do investimento de bebidas na 
televisão aberta foi de aproxi-
madamente 105%. Cerca de 8% 
da verba investida nesse meio 
foi influenciada pela inclusão 
de oito mercados na medição 
do Ibope Monitor. Percentual-
mente, cresceram mais que 
na TV aberta os investimentos 
publicitários no cinema (293%) 
e nos jornais (158%), conforme 
mostra a tabela 2.

O volume a mais investido 
na categoria Cervejas foi de R$ 
164,2 milhões, na comparação do 
terceiro trimestre de 2006 com 
o terceiro trimestre de 2007, 
com R$ 24 milhões referentes 
ao aumento da cobertura. Em 
segundo veio a linha de refrige-

Gráfico 1 — Evolução do consumo de bebidas  
% sobre o total da população

Refrigerantes (normal e diet/ light): Consumidores - Últ. 7 dias; Sucos: Consumidores 
- Últ. 7 dias; Cerveja: Consumidores - Últ. 7 dias (18+)

Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index, ano 8 onda 1 + onda 2
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Tabela 9 — Bebedores de cerveja: hábitos e atitudes

Vertical
TT Brasil 

18+
Brasília 

(DF)
Belo 

Horizonte
Curitiba Fortaleza

Porto 
Alegre

Recife
Rio de 

Janeiro
Salvador

São 
Paulo

São Paulo 
(interior)

Sul/
Sudeste 

(interior)
Tenho prazer em receber pessoas em casa 76% 83% 82% 76% 88% 80% 76% 76% 77% 79% 76% 68%

Eu gosto de ter bons amigos, que me dêem apoio 
em tempos difíceis

88% 82% 91% 92% 91% 91% 91% 93% 92% 88% 83% 83%

O motivo de tomar bebidas alcoólicas é embebedar-se 21% 23% 23% 21% 25% 22% 32% 16% 14% 21% 20% 21%

Eu gosto de provar novas bebidas alcoólicas 38% 40% 43% 36% 43% 48% 37% 35% 43% 39% 33% 39%

Eu prefiro passar uma noite calma em casa do que sair 64% 48% 67% 61% 68% 57% 73% 66% 67% 65% 61% 60%

Consumidores altos/cerveja: 15 copos ou mais por semana (18+ anos)
Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index, ano 8 onda 1 + onda 2

Tabela 6 — Consumidores de bebidas: hábitos e atitudes

Vertical
Média 
Brasil

Isotônicos 
Refrigerante 

diet/light
Água mineral/ 
engarrafada )

Sucos Cerveja
Refrigerante 

normal
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

É importante manter a forma física 82% 82% 90% 85% 84% 84% 83%

Quase sempre estou tratando de perder quilos 37% 55% 52% 44% 39% 36% 39%

Eu pratico esportes ou exercícios pelo menos uma vez por semana 45% 52% 53% 48% 45% 47% 48%
Sempre procuro as versões diet/light dos  
alimentos e bebidas

26% 35% 48% 32% 25% 26% 23%

Sempre verifico o conteúdo nutricional dos alimentos 40% 43% 47% 43% 41% 39% 39%

Em algumas ocasiões me dou o prazer de ingerir comidas que 
não são boas para a saúde

62% 61% 65% 65% 62% 64% 62%

Devido à minha vida pessoal agitada não me cuido como deveria 54% 48% 53% 53% 55% 59% 54%

Sempre considero as calorias dos alimentos que como 38% 42% 47% 40% 39% 38% 36%
Eu acho que todas as comidas de fast-food são  
pouco nutritivas

47% 39% 55% 49% 46% 48% 47%

Eu não tenho tempo para preparar refeições saudáveis 40% 35% 41% 39% 40% 43% 42%

Eu procuro ter uma dieta bem balanceada 48% 36% 53% 52% 46% 43% 44%

Eu gastaria tudo o que eu tivesse para parecer mais jovem 25% 31% 23% 24% 27% 29% 25%

Meus amigos sempre me consultam sobre saúde e nutrição 26% 28% 33% 29% 27% 28% 27%

Eu me informo bem antes de comprar um novo produto alimentício 67% 66% 70% 69% 68% 69% 65%

Eu pagaria qualquer preço por minha saúde 82% 81% 82% 83% 84% 84% 84%
Eu sou sempre o(a) primeiro(a) a provar novos alimentos 
saudáveis ou produtos nutricionais

29% 38% 32% 27% 30% 30% 27%

Isotônicos: Consumidores altos (18+ copos/7 dias); Água mineral/engarrafada (exceto águas saborizadas): Consumidores altos (18+ copos/7 dias; Sucos: Freqüência: Total/7 
dias: Consumidores altos (15+ copos/7 dias); Refrigerante normal – diet/light: Consumidores altos (18+ copos/7 dias); Cerveja: Consumidores altos (15+ copos/7 dias)  

Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index, ano 8 onda 1 + onda 2

Tabela 7 — Consumo de refrigerante, cerveja e outras  
bebidas alcoólicas, por gênero, classe social e faixa etária

Vertical Total Brasil Refrigerantes
Bebidas 

alcoólicas
Cerveja

Total 63.307 52.749 15.971 22.215
Masculino 48% 50% 56% 60%
Feminino 52% 50% 44% 40%
Brasil - AB 33% 33% 38% 36%
Brasil - C 40% 41% 39% 41%
Brasil - DE 27% 26% 24% 23%
13 a 17 anos 14% 15% 0% 0%
19 a 24 anos 17% 19% 21% 19%
26 - 34 anos 22% 23% 29% 29%
36 - 44 anos 20% 20% 24% 25%
46 - 54 anos 16% 15% 17% 18%
56 - 64 anos 10% 9% 10% 9%

Refrigerantes (normal e diet/light): Consumidores - Últ. 7 dias; Bebidas alcoólicas (exceto 
cerveja): Consumidores - Últ. 7 dias; Cerveja: Consumidores - Últ. 7 dias (18+ anos)
Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index, ano 8 onda 1 + onda 2

Tabela 8 — Consumo proporcional de cerveja e de refrigerante, por região metropolitana

Vertical
Brasília 

(DF)
Belo 

Horizonte
Curitiba Fortaleza

Porto 
Alegre

Recife
Rio de 

Janeiro
Salvador São Paulo

São Paulo 
(interior)

Sul/Sudeste 
(interior)

Refrigerantes 83% 87% 81% 84% 89% 84% 87% 82% 83% 84% 84% 81%

Cerveja 41% 39% 43% 44% 39% 43% 42% 41% 49% 41% 39% 40%

Refrigerantes (normal e diet/light): Consumidores - Últ. 7 dias; Cerveja: Consumidores - Últ. 7 dias (respondentes com 18+ anos)
Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index, ano 8 onda 1 + onda 2

Consumo de cerveja está ligado à sociabilidade
geral, masculino, das classes A, 
B e C, e está bem distribuído 
entre todas as faixas etárias da 
vida adulta. 

Os consumidores de refri
gerantes, por outro lado, não 
apresentam diferenciação por 
gênero, contam com significativo 
percentual de pessoas da classe 

C e maior afinidade com as fai
xas etárias de 13 a 24 anos (ver 
tabela 7).

O total dos consumidores 
de cerveja chega a 22,2 milhões 
nas regiões analisadas, sendo 
que quase a metade (cerca de 
47%) pode ser considerada de 
consumidores altos (que tomam 
15 copos ou mais por semana). 
As regiões metropolitanas que 
têm maior proporção de consu
midores de cerveja são Salvador, 
Curitiba, Belo Horizonte e Porto 
Alegre. Na região de Salvador, a 
que lidera com o maior índice, 
49% dos adultos declararam ter 
consumido cerveja pelo menos 

uma vez nos últimos sete dias 
(ver tabela 8).

Entre os maiores consumi
dores de cerveja, é grande a 
concordância com frases como 
“Tenho prazer em receber pes
soas em casa” e “Eu gosto de 
ter bons amigos, que me dêem 
apoio em tempos difíceis”. Forte 

relação com frases desse tipo 
pode indicar a importância 
que têm a presença dos ami
gos e o compartilhamento 
social de momentos festivos 
para o consumo de cerveja, 
sobretudo nas regiões onde 
esse consumo é proporcional
mente maior (ver tabela 9).

rantes, cujo aumento nominal foi 
de mais de R$ 65 milhões, o que 
fez a categoria superar o valor 
de R$ 141 milhões investidos 
no terceiro trimestre de 2007, 
sendo R$ 24 milhões relativos à 
cobertura (ver tabela 3). 

O maior investimento da 
indústria da cerveja em publici
dade levou a participação do pro
duto no total de investimentos 
publicitários do setor de bebidas 
a passar de 42% para 53%. Isso 
significa que, no terceiro trimes
tre de 2007, as cervejas respon
deram por mais da metade do 
volume investido em publicidade 
de bebidas no Brasil.

Mais jornal
A tabela 4 mostra que, no 

setor de bebidas, a proporção 
de investimentos da categoria 
Cervejas no meio jornal (66%) 
é ainda maior que o percentual 
investido em televisão (55%). Os 
números também evidenciam a 
maior participação dos refrige
rantes em outdoor e em cinema. 
Vale lembrar que o critério de 
valoração do investimento publi
citário é estabelecido de acordo 
com as respectivas tabelas de 
preços de cada veículo.

As variações de investimento 
no setor foram ocasionadas pe
las estratégias adotadas pelos 
anunciantes, sobretudo Kaiser 
e Ambev. Entre os cinco maio
res, Ambev e Kaiser passaram a 
investir mais, tendo a primeira 
aumentado sua participação nes
se grupo, de 35% para 37%, e a 
segunda, 14% para 24% do total 
investido no terceiro trimestre 
do ano. No meio TV, além das 
duas já citadas, também passou 
a investir mais a Cervejaria 
Petrópolis, que registrou mais 
de 100% de crescimento no 
terceiro trimestre de 2007 (ver 
tabela 5).

Além das cervejas e dos refri
gerantes, em outras categorias 
também foi apontado aumento 
do volume de investimento em 
publicidade. A categoria Linha 
Bebidas cresceu 94% no perío
do comparado. Na categoria 
Outros Bebidas, cuja variação 
foi de 203%, houve maiores 
investimentos em publicidade 
de bebidas isotônicas, principal
mente na televisão. O aumento 
do investimento publicitário no 
setor de bebidas, principalmente 
de cervejas, poderá contribuir 
para o crescimento do consumo 
nos próximos meses. 

Os dados do Target Group 
Index mostram o quanto são 
diferentes os perfis entre os 
consumidores dos diversos 
tipos de bebidas. Entre os 
que bebem refrigerantes 
diet/light, é alta a relação 
com frases como “É impor
tante manter a forma física” 

e “Eu pratico esportes”. Nos 
assuntos relacionados à for
ma física, os consumidores 
de refrigerante diet/light 
pensam diferente dos con
sumidores de cerveja, além 
de relacionarem a ingestão 
de refrigerantes dietéticos 
com hábitos saudáveis (ver 
tabela 6).

Os que bebem cerveja, 
por sua vez, são os que mais 
admitem nem sempre seguir 
esses hábitos saudáveis e 
também estão entre os que 
mais gastariam para ter mais 
saúde e juventude. O perfil 
de quem bebe cerveja é, em 

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem,  São Paulo, ano 29, n. 1298, 3 mar. 2008. Indicadores, p. 34-35.




