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A TV ainda é o principal veículo de 
comunicação publicitária no Brasil, mas 
o nível de dispersão do consumidor é alto. 
Essa é uma das conclusões a que se pode 
chegar ao analisar a pesquisa O Futuro da 
Mídia, realizada pela primeira vez no País, 
pela consultoria Deloitte, para identificar 
as tendências de consumo midiático. Fo-
ram entrevistadas 1.022 pessoas entre 14 
e 75 anos, divididas segundo a seguinte 
classificação: Geração Y (de 14 a 25 anos); 
Geração X (26 a 42); Geração Boomers 
(43 a 61); e Geração Matures (62 a 75). 

“A tendência, inclusive da TV, é ir cada 
vez mais para a internet”, afirma Marco 
Brandão, sócio da Deloitte na área de 
tecnologia, mídia e telecom. De acordo 
com o levantamento, os consumidores 
gastam, atualmente, 82 horas por semana 
utilizando diversos tipos de mídia e entre-
tenimento tecnológico, como videogame. 
Quando perguntados sobre quais os três 
tipos de inserções publicitárias de maior 
impacto, 75% dos entrevistados citam as 
de TV. Esse número é alto inclusive entre 
a Geração Y (69%), mas cresce nas gera-
ções X e Matures (77%) e, especialmente, 
na Boomers (79% — ver quadro). 

Pesquisa

Consumo de mídia 
está mais disperso

Tipos de propaganda com impacto (Brasil) em %

Idade

14-19 20-25 26-42 43-61 62-75

TV (cabo, satélite ou aberta) 68 70 77 79 77

Revistas 54 52 55 62 67

Online 51 52 44 42 39

Jornais 12 17 30 42 63

Telefone celular 27 19 22 15 1

Billboards ou outdoor 11 14 14 15 12

Rádio 12 14 13 10 22

DVDs 6 13 8 9 3

Videogames 20 9 10 3

Sites de relacionamento 5 9 8 7 10

Propaganda no cinema (antes do filme) 12 11 8 5 2

Mundos virtuais 15 8 4 7 1

Blogs 6 11 7 3 3

Fonte: O Futuro da Mídia/Deloitte

Considerando-se todos os entrevista-
dos, os anúncios em revistas aparecem 
em segundo lugar (57%), seguidos 
daqueles veiculados online (45%) e em 
jornais (30%). Os celulares aparecem na 
quinta posição, com 19% das respostas. 
Entre os jovens de 14 a 25 anos, porém, 
a publicidade em celular (23%) é consi-
derada mais influente do que a de jornais 
(15%). Eles são também os que dão mais 
importância à publicidade online (51%), 
enquanto quem tem de 62 a 75 anos dá 
menos valor (30%).

Apesar do poder confirmado da te-
levisão, é importante notar que apenas 
37% das pessoas consultadas não fazem 
mais nada enquanto assistem aos pro-
gramas, novelas e afins. Os outros 63% 
costumam desenvolver diversas ativida-
des enquanto estão em frente à telinha: 
44% disseram navegar em sites; 38% 
lêem, escrevem e mandam e-mails; 33% 
falam com outras pessoas pelo telefone 
celular, e 30%, pelo fixo.

Os números indicam que a internet 
é um canal publicitário fortíssimo, es-
pecialmente entre os mais jovens. “Essa 
pesquisa também é realizada nos Esta-

dos Unidos, no Japão, na Alemanha e 
na Grã-Bretanha, e somente no Brasil a 
Geração Y gasta mais tempo na internet 
do que na TV”, frisa Brandão. Entre os 
formatos de inserção oferecidos pela web, 
os mais influentes são os publicados em 
mecanismos de busca (70%). Analisando 
os grupos separados por faixa etária, 
constata-se que essa afirmação vale para 
os que estão entre 14 e 25 anos (68%), 
43 e 61 anos (71%) e 52 e 75 anos (85%). 
Apenas para o grupo entre 26 e 42 anos os 
banners são os mais influentes (75%).

No geral, 83% dos entrevistados dis-
seram que estariam dispostos a clicar nos 
anúncios caso estes fossem mais focados 

em suas necessidades. Outro dado impor-
tante é que os entrevistados a partir dos 
43 anos (55,5%) estão mais dispostos a 
pagar para ter acesso aos conteúdos da in-
ternet sem serem expostos a anúncios.

A grande maioria (84%) dos entre-
vistados disse que gosta de ler revistas, 
mesmo sabendo que as informações 
estão disponíveis na web. Seis em dez 
entrevistados tendem a prestar mais 
atenção aos anúncios em revistas do 
que àqueles veiculados em internet. As 
peças de jornais também recebem mais 
atenção de 51% das pessoas consultadas 
do que as virtuais. 

Paula Ganem

Segundo a revista Pollstar, prin-
cipal publicação global do mercado 
de shows, a Time For Fun é a quarta 
maior produtora de espetáculos em 
todo o mundo. O título usa o critério 
de ingressos vendidos durante o 
ano de 2008 para ranquear os con-
correntes. 

A Live Nation, primeira colocada, 
comercializou 39,3 milhões de ingres-
sos. A AEG Live ficou em segundo 
lugar, com 13,8 milhões. Em terceiro, 
pouco à frente da T4F, a CIE, com 2,6 
milhões. No período, a T4F vendeu 
2,38 milhões de entradas. A Evenpro, 
que atua no Brasil ao lado da Mondo 
Entretenimento, ficou na 18a posição, 
com cerca de 700 mil ingressos.

Entre os locais para shows “out-
door”, como estádios e parques, des-
taque para o Parque Villa Lobos, na 
zona oeste de São Paulo, que ocupou a 
quinta colocação, com 255 mil pessoas 
presentes no ano passado. O estádio 
do Morumbi, na capital paulista, ficou 
na 12a posição, com quase 200 mil 
espectadores. O Maracanã, no Rio de 
Janeiro, com 107 mil pessoas, ficou 
em 34o lugar. A primeira posição é do 
Foro Sol, na Cidade do México, com 
520 mil presentes.

Entre as casas de espetáculos, o 
Credicard Hall, em São Paulo, ocupou 
a 11a posição, com a presença de 327 
mil pessoas. O Via Funchal, também 
na capital paulista, ficou com a 69a 
colocação. O Auditório Nacional, da 
Cidade do México, está no topo do 
ranking, com mais de 1,5 milhão de 
espectadores.

Renato Pezzotti

Eventos

T4F é a quarta 
maior do mundo

MM 1351 pg16   16 19/3/2009   19:59:17

Text Box
GANEM, Paula. Consumo de mídia está mais disperso. Meio & Mensagem, São Paulo, ano 30, n. 1351, p. 16, 23 mar. 2009.




