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Metodologia
Os estudos da Análise 

Setorial Ibope/Meio & Men-
sagem são preparados pelos 
analistas do Ibope, com base 
nos dados produzidos por 
esta empresa e fontes secun-
dárias. As principais pesqui-
sas 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 Bra-
sil desde 1999, representa 
indivíduos entre 12 e 64 anos 
nas principais regiões metro-
politanas 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 tabe-
las de preços de cada veículo 
vigentes na data da coleta, sem 
aplicação de descontos. Em 
agosto de 2007, o Ibope lançou 
o Monitor Evolution. Os dados 
de cinema e ampliação de 
cobertura de rádio estão dis-
poníveis desde 2006. A inclusão 
de oito mercados para TV está 
disponível desde 2007
Ibope/NetRatings: Joint ven-
ture entre o Ibope e a Nielsen/
NetRatings, líder mundial em 
mensuração do comportamen-
to dos usuários da internet. A 
empresa está presente em dez 
países, por meio do maior pai-
nel de internautas do mercado, 
com mais de 200 mil colabora-
dores (aproximadamente 5 mil 
no Brasil).
Internet Pop: Mapeamento 
dos hábitos de uso de internet 
realizado em nove regiões 
metropolitanas (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Recife, Salvador, Porto 
Alegre, Curitiba, Brasília e 
Fortaleza). Ao todo são 17 mil 
entrevistas, com população 
acima de 10 anos.

Dados do Ibope Monitor 
mostram que o investimento 
publicitário do setor de servi-
ços cresceu 28% ao longo de 
2007. O investimento no meio 
cinema, no último trimestre de 
2007, apresentou crescimento 
de 141% em relação ao mesmo 
período de 2006. Em números 
absolutos, o meio televisão 
registrou o maior aumento, ao 
ganhar praticamente R$ 120 
milhões em verbas no mesmo 
período (ver tabela 1).

Do total do bolo publicitário, 
de R$ 1,2 bilhão investidos em 
publicidade pelo setor de servi-
ços no quarto trimestre de 2007, 

Ensino bem divulgado
Educação é a categoria de empresas do setor de serviços que mais tem investido em publicidade

a televisão ficou com 40%, um 
ponto percentual a mais que no 
mesmo período do ano anterior. 

Mas a investida mais significa-
tiva para o setor de serviços é, de 
longe, a publicidade relacionada 
ao ensino escolar e universitário. 
No quarto trimestre de 2007, 
ela representou 36% do total de 
investimentos. Os jornais e a tele-
visão dividiram quase a totalidade 
dessa verba. Foram praticamente 
R$ 430 milhões investidos no 
trimestre, tendo os jornais ficado 
com 45% desse valor e a televisão 
absorvido 41% (tabela 2). 

Dos R$ 264 milhões que o setor 
de serviços passou a investir a mais 
em publicidade no período analisa-
do, 22% correspondem à categoria 
ensino escolar e universitário e 
foram aplicados em televisão. Essa 
categoria, dentro do setor de servi-
ços, também é a que mais investe 
em revistas, em rádio, em TV por 
assinatura e em outdoor. No quarto 

trimestre de 2007, do total de R$ 
5,3 milhões investidos em outdoor, 
71,8% vieram da categoria ensino 
escolar e universitário, como mos-
tra a tabela 2.

A segunda categoria em volu-
me de investimentos em mídia é 
a de saúde, também com a maior 
parte dividida entre jornais e 
revistas. Da mesma forma, essa 
categoria passou a investir mais 
em televisão no último trimestre 
de 2007. Porém, o maior cres-
cimento percentual entre as 
categorias do setor de serviços 
foi o das empresas de transporte 
aéreo, cujo valor investido em 
publicidade aumentou 111%, 
ao passar de R$ 42,7 milhões no 
quarto trimestre de 2006 para R$ 
90,1 milhões no mesmo trimes-
tre de 2007. 

Televisão, revistas e jornais 
figuram entre os meios nos quais 
as empresas do setor aéreo mais 
investem em publicidade. Nos 

12 meses, houve considerável 
aumento nominal do volume 
investido em publicidade por 
essa categoria em televisão e 
em revistas. Mas, em termos 
percentuais, a maior evolução 
foi no meio cinema, com cresci-
mento de 437%. O investimento 
trimestral das empresas aéreas 
no cinema passou de R$ 220 mil 

para mais de R$ 1,1 milhão entre 
2006 e 2007 (tabela 3).

Via internet
As companhias aéreas têm 

aparecido mais também na web. 
Na pesquisa Ibope/NetRatings, 
o grupo de sites da categoria 
viagens foi o que mais cresceu 
na internet residencial na com-
paração anual, com evolução de 
100% da audiência entre feverei-
ro de 2007 e fevereiro de 2008. 

Os sites das companhias 
aéreas, especificamente, cres-
ceram ainda mais, saltando 
157% e chegando a 2,1 milhões 
de pessoas — equivalente a um 
alcance de 9,3% sobre os 22 mi-
lhões de pessoas que navegaram 

Tabela 1 — Investimento publicitário —  
Setor de serviços — Categorias (4º trimestre — 2006 X 2007)

Meio
Outubro/2006 

a 
dezembro/2006

Outubro/2007 
a 

dezembro/2007

Part. (%) 
2007 Var. (%)

Cinema 3.837  9.246 1 141

Jornal 367.136  451.960 37 23

Outdoor 9.021  5.303 0 -41

Rádio 70.303  79.681 7 13

Revista  94.960  138.629 11 46

TV  365.444  485.128 40 33

TV por assinatura  31.608  37.086 3 17

  942.309  1.207.032 100 28
Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution – 37 mercados 2007 e 29 mercados para TV 2006 
1ª remessa – fevereiro 2008 (ver metodologia)

 Tabela 2 — Investimento publicitário — Setor de serviços — Categorias por meio (4º trimestre —2007)
 Período de outubro a dezembro de 2007  

Setor econômico: serviços ao consumidor  — em R$ (mil)

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

Cheque serviços 2.286 0  0,2%  0,2% 0,4% 0,2%  

Empresas públicas e conces. 47.654 4  3,1% 1,1% 7,9% 5,0% 4,1% 0,7%

Ensino escolar e universitário 428.941 36 31,4% 42,8% 71,8% 26,7% 19,3% 36,5% 10,1%

Instituc. serviços consumidor 7.004 1  1,4%  0,1% 0,2% 0,1%  

Locação veículos máqs. e equip. 11.628 1  0,9% 0,1% 1,4% 2,0% 0,4% 4,7%

Manutenção e reparos 6.667 1 0,2% 0,1%  0,9% 0,3% 0,9% 1,6%

Outras locações 2.817 0  0,2% 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,7%

Outros serviços consumidor 124.760 10 5,4% 11,9% 3,5% 18,0% 18,9% 6,1% 0,0%

Propaganda e publicidade 36.296 3  5,5% 0,4% 0,8% 4,7% 0,6% 4,4%

Refeições rápidas 48.667 4 45,5% 0,1% 2,6% 1,3% 1,6% 6,3% 28,1%

Restaurantes e lanchonetes 70.135 6 1,7% 6,2% 2,3% 9,9% 7,1% 4,6% 4,8%

Serviços automotivos e afins 16.767 1  1,8% 0,3% 2,5% 0,6% 1,2% 0,0%

Serviços beleza 21.229 2 0,8% 1,4% 1,0% 0,3% 5,3% 1,4% 0,2%

Serviços de alimentação 9.984 1  0,6% 0,3% 0,7% 0,9% 1,2% 0,2%

Serviços educação complementar 65.221 5 2,1% 8,0% 9,6% 5,1% 2,4% 4,3% 0,3%

Serviços por telefone 43.653 4  0,4% 0,0% 1,5% 2,1% 7,2% 7,8%

Serviços religiosos 5.533 0  0,2%  0,0%  1,0%  

Serviços saúde 143.907 12  9,5% 4,0% 15,6% 10,7% 14,7% 5,8%

Serviços segurança 10.749 1  0,2%  0,5% 0,6% 1,8% 0,5%

Transporte aéreo 90.101 7 12,8% 4,6% 1,9% 3,4% 16,7% 6,4% 29,2%

Transporte carga 7.579 1 0,2% 0,5% 0,5% 1,2% 0,9% 0,5% 0,8%

Transporte marítimo/terrestre 5.453 0  0,4%  1,4% 0,4% 0,4%  

Total 1.207.032 100 9.246 451.960 5.303 79.681 138.629 485.128 37.086
Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution – 37 mercados 2007 e 29 mercados para TV 2006 
1ª remessa – fevereiro 2008 (ver metodologia)

Tabela 3 — Investimento publicitário — Setor de serviços 
— Categorias (4º trimestre — 2006 X 2007)

Setor econômico: serviços ao consumidor  — em R$ (mil)

Categoria Outubro a 
dezembro 2006

Outubro a 
dezembro 2007

Var. 
(%)

Cheque serviços 3.300 2.286 -31

Empresas públicas e conces. 50.913 47.654 -6

Ensino escolar e universitário 344.778 428.941 24

Instituc. serviços consumidor 4.396 7.004 59

Locação veículos máqs. e equip. 8.238 11.628 41

Manutenção e reparos 5.875 6.667 13

Outras locações 2.191 2.817 29

Outros serviços consumidor 75.362 124.760 66

Propaganda e publicidade 28.452 36.296 28

Refeições rápidas 29.035 48.667 68

Restaurantes e lanchonetes 53.014 70.135 32

Serviços automotivos e afins 17.744 16.767 -6

Serviços beleza 17.835 21.229 19

Serviços de alimentação 6.165 9.984 62

Serviços educação complementar 57.898 65.221 13

Serviços por telefone 37.783 43.653 16

Serviços religiosos 3.294 5.533 68

Serviços saúde 106.244 143.907 35

Serviços segurança 7.134 10.749 51

Transporte aéreo 42.750 90.101 111

Transporte carga 35.732 7.579 -79

Transporte marítimo/terrestre 4.177 5.453 31

Total 942.309 1.207.032 28
Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution – 37 mercados 2007 e 29 mercados para TV 2006 
1ª remessa – fevereiro 2008 (ver metodologia)
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na internet residencial no mês. 
Em geral, a audiência desses 
sites diminui após os períodos 
de férias. Mas, em fevereiro de 
2008, por causa do carnaval, a 
audiência continuou alta.

Dentre os dez mercados 
acompanhados pela pesquisa 
NetRatings, o Brasil está entre 
os países que apresentam o maior 
uso de sites de empresas de 
aviação, tanto em percentual de 
usuários quanto em intensidade 
de navegação. Em média, o usuá
rio de site de companhia aérea 
faz duas visitas por mês a um 
endereço desse tipo, ficando em 
média 10 minutos em cada visita 
e abrindo cerca de 15 páginas por 
visita. Esse interesse pelos sites 
das companhias cresce ainda 
mais nos períodos em que TAM e 
Gol anunciam promoção do preço 

das passagens (gráfico 1).
As duas empresas do setor 

que passaram a investir mais em 
publicidade foram a Varig e a Gol, 
sobretudo em televisão. De pouco 
mais de R$ 1,1 milhão investidos 
no quarto trimestre de 2006, a Va
rig passou a quase R$ 30 milhões 
no último trimestre de 2007. No 
mesmo período, a Gol aumentou 
seu investimento publicitário de 
R$ 832 mil para mais de R$ 21 
milhões (tabela 4).

O aumento do investimento em 
publicidade pelas companhias aé
reas pode ser uma reação das em
presas para superar as dificuldades 
impostas ao setor nos últimos 
meses de confusão nos aeroportos, 
com objetivo de atrair novamente 
os passageiros (tabela 5). 

Dados da pesquisa Target 
Group Index, do Ibope, mostram 

que as viagens para algumas 
cidades têm crescido acima da 
média. Os locais para onde os 
brasileiros mais declaram viajar 
de avião continuam sendo São 
Paulo e Rio de Janeiro, além de 
Salvador, Recife e Fortaleza. Fora 
do Brasil, as cidades norteame
ricanas de Miami e de Nova York 
são os destinos mais visitados por 
condução aérea (tabela 6). 

Nos últimos dois anos, come
çou a crescer a visitação ao Brasil 
— sobretudo ao Rio de Janeiro 
e a Porto Alegre — e a cidades 
estrangeiras, como Orlando, nos 
Estados Unidos, além de diversos 
países da América Latina. Entre 
julho de 2005 e julho de 2006, 
8,4% das pessoas que viajaram 
de avião declararam ter visitado 
o Rio de Janeiro; um ano depois, 
esse percentual subiu para 11%.

Gráfico 1 — Evolução da audiência e do alcance — Categoria sites de companhias aéreas 
Internet residencial brasileira fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008

Tabela 4 — Investimento publicitário — Bebidas — 
5 maiores anunciantes do setor de serviços   

(4º trimestre — 2006 X 2007)
Setor econômico:  serviços ao consumidor  — em R$ (mil)

5 maiores anunciantes  
em 2007

Outubro a 
dezembro 2006

Outubro a 
dezembro 2007 Var. (%)

Varig 1.193 29.879  2.405 
Unip Objetivo 18.144 28.210 55 
Assoc. Educacional 9 de Julho 19.864 26.937 36 
McDonald’s 10.461 26.619 154 
Gol Linhas Aéreas 832 21.144  2.442 

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution – 37 mercados 2007 e 29 mercados para TV 2006 
1ª remessa – fevereiro 2008 (ver metodologia)  

Tabela 5 — Pessoas que viajaram de avião nos últimos 
doze meses — Destinos mais procurados

 Vertical% Jul/2006–Jul/07

São Paulo 14,0%
Rio de Janeiro 11,0%
Salvador 6,6%
Recife 5,6%
Fortaleza 5,0%
Porto Alegre 4,6%
Florianópolis 4,1%
Europa 4,7%
Miami, Flórida 2,0%
Nova York, NY 1,8%
Orlando, Flórida 1,6%
México 1,0%
Outros países da América Latina 5,1%

Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index

Tabela 6 — Pessoas que viajaram de avião nos últimos 
doze meses — Destinos que mais cresceram
 Vertical% Ago/04–Jul/05 Jul/05–Jul/06 Jul/06–Jul/07

Porto Alegre 3,1% 4,6% 4,6%
Rio de Janeiro 9,6% 8,4% 11,0%
Orlando, Flórida 0,9% 1,0% 1,6%
Caribe 0,5% 0,6% 0,6%
México 0,8% 0,3% 1,0%

Outros países da América Latina 3,0% 4,0% 5,1%
Fonte: Ibope Mídia –  Target Group Index
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