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No mês de realização da 
Olimpíada, de acordo com da-
dos do Ibope Monitor, o total de 
investimentos feitos no Brasil 
em publicidade superou a marca 
de R$ 5 bilhões. Esse número é 
19% maior do que o de agosto 
do ano passado e praticamente 
o dobro do registrado nos Jogos 
Olímpicos de Atenas, em 2004, 
quando o investimento em com-
pra de espaço publicitário havia 
somado R$ 2,7 bilhões (ver ta-
belas 1 e 2). Essa evolução foi 
pouco infl uenciada pelos novos 

meios que a pesquisa passou a 
monitorar porque, mesmo con-
siderando a cobertura do Ibope 
Monitor em 2004, o crescimento 
ainda é de relevantes 83%.

Com a cobertura do evento 
nos meios TV aberta e TV por 
assinatura, o volume de investi-
mento nos programas esportivos 
aumentou consideravelmente 

no período de transmissão da 
Olimpíada (ver gráfi co 1). Na 
TV aberta, a média aplicada em 
atrações desse gênero neste ano 
estava em torno de R$ 86 mi-
lhões mensais. Em agosto, o total 
investido foi de R$ 217 milhões, 
um crescimento de 155% em 
relação ao mesmo mês de 2007. 
Já em TV por assinatura, a média 
era de R$ 40 milhões mensais, 
chegando, em agosto deste ano, 
a R$ 88 milhões — incremento 
de 102% na comparação com 
agosto de 2007 (tabela 3).

O investimento publicitário 
em TV aberta na Olimpíada de 
Pequim foi 33% superior ao 
dos Jogos de Atenas, quando 
foram registrados R$ 163 mi-
lhões. Já em TV por assinatura, 
o investimento em 2004 foi de 
R$ 31 milhões e, em 2008, de 
cerca de R$ 88 milhões, o que 
representa um crescimento de 

179% (tabela 4). 
Entre as categorias que mais 

investiram em esportes na te-
levisão aberta, o destaque é 
Institucional Mercado Finan-
ceiro, na qual estão alocados 
investimentos de bancos como a 
Caixa Econômica Federal (CEF) 
e o Bradesco, que apostaram 
em campanhas relacionadas aos 
Jogos Olímpicos.

Entre setembro de 2007 
e agosto deste ano, a média 
aplicada em esportes era de 
aproximadamente 5% do total 

da categoria. Em agosto, com os 
Jogos de Pequim, a média dos 
investimentos feitos por insti-
tuições financeiras no gênero 
esportivo saltou para 28% (ta-
bela 5). Na olimpíada de 2004, 
essa categoria havia investido 
por volta de R$ 11 milhões — 
portanto, um crescimento de 
63% (tabela 6). 

Olimpíada campeã
Investimento em compra de espaço publicitário nos Jogos de Pequim foi o dobro do de Atenas

Tabela 1 — Investimentos em mídia no Brasil (total)

Ago./07 – R$ (000) Ago./08 – R$ (000) Var %

4.517.522 5.376.180 19

Tabela 2 — Investimentos em mídia (Brasil)

Olimpíada 2004 Olimpíada 2008
Var%

Ago./04 – R$ (000) Ago./08 – R$ (000)

2.701.180 5.376.180 99
Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – 1ª remessa setembro/2008 
e banco tático de 2004 (ver Metodologia)

Tabela 3 — Gênero Programa de Esporte

Ago./07 – R$ (000) Ago./08 – R$ (000) Var %

TV aberta 85.309 217.175 155

TV assinatura 43.633 88.222 102
Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – 1ª remessa setembro/2008 (ver Metodologia)

Tabela 4 — Gênero Programa de Esporte

Ago./04 – R$ (000) Ago./08 – R$ (000) Var%

TV aberta 163.521 217.175 33

TV assinatura 31.616 88.222 179
Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – 1ª remessa setembro/2008 
e banco tático de 2004 (ver Metodologia)

Tabela 5 — TV aberta – Gênero Programa de Esporte

Categoria Ago./07 – R$ 
(000)

Ago./08 – R$ 
(000) Var %

Institucional 
mercado fi nanceiro

1.965 19.029 868

Fonte: Ibope Mídia/ Monitor Evolution - 1ª remessa setembro/08 (ver Metodologia)

Tabela 6 — TV aberta — Gênero Programa de Esporte

Categoria Ago./04 – R$ 
(000)

Ago./08 – R$ 
(000) Var %

Institucional 
mercado fi nanceiro

11.698 19.029 63

Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – 1ª remessa setembro/2008 
e banco tático de 2004 (ver Metodologia)
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Gráfi co 1 — Investimento publicitário em televisão (janeiro a agosto/2008)
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Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – 1ª remessa setembro/2008 (ver Metodologia)

Prática de esportes
O Brasil tem o maior interes-

se por esportes entre os países 
da América do Sul, sobretudo 
em relação a consumo de mídia 
esportiva. Naturalmente, as pes-
soas que praticam esportes são 
as que mais procuram por esse 
assunto nas mídias com as quais 
têm contato.

Considerando os dados do 
Target Group Index, dos leitores 
de jornal praticantes de espor-
tes, 58% lêem a seção corres-
pondente. Entre os que praticam 
esportes e têm acesso à internet, 
29% visitam páginas esportivas, 
índice bem superior à média de 
interesse por esse tipo de site, 
que é de 20%. A preferência por 
acompanhar esportes ao vivo na 
mídia é maior entre os esportis-
tas que vêem TV. A preferência 
por programas de comentários é 
proporcionalmente maior entre 
os que ouvem rádio.

Considerando o interesse por 

esportes através da prática es-
portiva ou do consumo de mídia 
esportiva, 79% da população se 
interessa por esportes — ou seja, 
apenas 21% não têm interesse. 
Considera-se pessoa com inte-
resse no tema quem tenha pra-
ticado esportes nos últimos 12 
meses, assistido pessoalmente 
a alguma competição ou, ainda, 
consumido conteúdo esportivo 
em TV, rádio, jornal, revista ou 
internet.

Futebol e caminhada são 
os esportes mais praticados no 
Brasil e possuem uma parcela 
signifi cativa de prática freqüente 
exclusiva. Dos que jogam futebol 
ao menos duas vezes por mês, 
44% não praticam outros espor-
tes, enquanto entre os que fazem 
caminhada com essa mesma 
freqüência, 33% a praticam com 
exclusividade.

Entre as mulheres, é maior 
a prática de esportes que têm 
relação direta com “cuidados 

R$ (000)

Seleção feminina de vôlei nos Jogos de Pequim: cobertura do evento ampliou investimentos em programas esportivos
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Tabela 7 — Evolução do alcance da subcategoria Esportes (internet domiciliar, 
Brasil e nove países, maio a agosto/2008)
maio junho (Eurocopa) julho agosto (Olimpíada)

Brasil 37,8 35,8 37,6 44,5

França 39,1 44,6 36,8 42,2

Reino Unido 34,4 37,6 35,2 42,1

Estados Unidos 35,9 36,7 36,5 41,7

Japão 33,4 31,7 30,4 41,3

Austrália 31,5 34,5 32,1 38,7

Espanha 32,4 31,5 29,6 35,4

Alemanha 35,2 39,2 31,2 35

Itália 25,5 26,1 25,5 30,7

Suíça 28,1 30,4 25,6 25,5
Fonte: NetView – Ibope//NetRatings

Sites de esportes atraíram  
10,8 milhões de internautas

Os Jogos Olímpicos de Pe-
quim também foram sucesso 
na web e levaram o grupo 
de sites de esportes a atingir 
audiência de 10,8 milhões de 
pessoas na internet residencial 
brasileira. Esse número repre-
sentou 44,5% dos internautas 
residenciais que navegaram 
em agosto de 2008, índice 
superior aos 42,2% alcançados 
em julho do ano anterior, quan-
do foram realizados os Jogos 

Pan-americanos Rio 2007.
Também foi o maior alcan-

ce durante os Jogos Olímpicos 
entre os dez países monitora-
dos com a mesma metodologia 
pela pesquisa da Nielsen//
NetRatings. O que mais se 
aproximou do Brasil foi a Fran-
ça, com 42,2% dos internautas 
domiciliares visitando sites es-
portivos no mês de realização 
da Olimpíada (ver tabela 7). 
Em alguns países europeus, o 

maior interesse dos internau-
tas foi pela Eurocopa, realizada 
em junho.

Entre os brasileiros, desde 
julho houve aumento do con-
sumo de informações sobre os 
atletas antes da competição e 
de vídeos durantes os jogos. 
O público jovem masculino 
é sempre destaque nos sites 
esportivos, mas, em agosto, a 
maior expansão foi da audiên-
cia infantil e feminina.

com o corpo”, como ginástica 
e aeróbica. Entre os homens, 
predominam os esportes com-
petitivos, sobretudo os que são 
realizados em grupo.

Os dados mostram que os 
brasileiros, além de manter 
interesse constante por es-
porte, apresentam propensão 
ainda maior durante os grandes 
eventos esportivos, como as 
olimpíadas. Na época desses 
acontecimentos, as pessoas 
que nem sempre acompanham 
apresentações do gênero ao 

longo do ano são envolvidas 
pelo clima de festa e de tor-
cida, enquanto aquelas que 
já consumiam programas de 
esportes passam a consumir 
ainda mais.

O aumento da verba de publi-
cidade disponibilizada para esses 
eventos também demonstra que 
os anunciantes perceberam a 
importância de ter sua marca 
presente nesses momentos de 
festa, torcida e emoção, muito 
fortes no imaginário e na cultura 
do torcedor brasileiro.

Os estudos da Análise Seto-
rial Ibope/Meio & Mensagem 
são preparados pelos analistas 
do Ibope com base nos dados 
produzidos por essa empresa e 
fontes secundárias. As principais 
pesquisas citadas são:
Target Group Index: Rea lizado 
em 58 países, o estudo permite 
traçar perfil completo do con-
sumidor, 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: Ferramen-
ta de análise de investimento 
publicitário para os meios TV 
aberta, TV por assinatura, rádio, 
jornal, revista, outdoor e cinema. 
Lançada em agosto de 2007, 

permite acompanhar o desem-
penho de comunicação de cada 
produto e compará-lo ao de seus 
concorrentes. Para o cálculo são 
utilizadas as tabelas de preços 
de cada veículo vigentes na data 
da coleta, sem aplicação de des-
contos. Os dados de cinema e 
ampliação de cobertura de rádio 
estão disponíveis 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 comportamento 
dos usuários da internet. A em-
presa está presente em dez paí-
ses, por meio do maior painel de 
internautas do mercado, com mais 
de 200 mil colaboradores (aproxi-
madamente 5 mil no Brasil).

Metodologia
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