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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:
Internet Pop:  Mapeamento 
completo dos hábitos de uso de 
internet dos brasileiros. O levan-
tamento foi realizado entre os 
dias 22/09/2008 e 05/10/2008 em 
nove mercados (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Recife, 
Salvador, Porto Alegre, Curitiba, 
Brasília e Fortaleza), com popu-
lação acima de 10 anos, e contou 
com mais de 15 mil entrevistas.

Target Group Index: Rea lizado 
em 58 países, o estudo permite 
traçar o perfi l completo do con-
sumidor, integrando o que ele 
pensa, faz, consome, lê e ao que 
assiste. Presente no Brasil desde 
1999, representa indivíduos entre 
12 e 64 anos nas principais regiões 
metropolitanas do País.
Monitor Evolution: Ferramenta 
de análise de investimento publici-
tário para os meios TV aberta, TV 
por assinatura, rádio, jornal, revis-
ta, outdoor, cinema e internet. Per-
mite acompanhar o desempenho 
de comunicação de cada produto e 
compará-lo ao de seus concorren-
tes. Para o cálculo são utilizadas as 

tabelas 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 disponíveis desde 2006. A 
inclusão de oito mercados para TV 
está disponível desde 2007.
Ibope Nielsen Online: Joint ven-
ture entre o Ibope e a Nielsen On-
line, líder mundial em mensuração 
do comportamento dos usuários da 
internet. A empresa está presente 
em dez países, por meio do maior 
painel de internautas do mercado, 
com mais de 200 mil colaboradores 
(5.533 no Brasil em março).

Metodologia

Gráfi co 1 — Número de internautas no Brasil (em milhões)
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Os dados de internautas com acesso em todos os ambientes consideram pessoas 
de todo o Brasil com 10 anos ou mais de idade. Os de acesso e uso residencial 
consideram pessoas de todo o Brasil com dois anos ou mais de idade. Os números 
de acesso são do quarto trimestre de 2008, e os de uso ativo, de março de 2009

Fonte: Ibope Nielsen Online
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Gráfi co 2 — Perfi l dos internautas brasileiros, por classe social
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No início de 2009, o núme-
ro de pessoas com acesso à 
internet no Brasil manteve o 
crescimento. Segundo o Ibope 
Nielsen Online (que mensura a 
internet em residências há nove 
anos e, neste momento, começa 
a monitorá-la também no local 
de trabalho), mais de 38 milhões 
de pessoas têm acesso em casa, 
com perspectivas de superar a 
marca de 40 milhões nos próxi-
mos meses. 

Dessas, 25,5 milhões nave-
gam efetivamente todo mês, com 
a taxa de crescimento anual em 
14%. Considerando somente 
usuários com banda larga, a taxa 
de crescimento em 12 meses é 
de 22%, com a maior parte desse 
aumento concentrada neste ano 
(ver gráfi co 1).

Em todos os ambientes, incluin-
do, além de residências, o local de 
trabalho e os pontos públicos pagos 
e gratuitos (como lan houses, es-

colas, bibliotecas e telecentros), já 
há 62,3 milhões de brasileiros com 
acesso à internet. 

A última pesquisa Internet 
Pop, realizada anualmente pelo 
Ibope Mídia em nove regiões 
metropolitanas, constatou que 
49% da população com dez anos 
ou mais de idade já tem acesso 
à internet. Um ano atrás, esse 
índice era de 45%, tendo sido de 
39% dois anos antes. 

A Internet Pop também mos-
trou que, entre pessoas com 
acesso à internet, a participação 
da classe C, que era de 34% em 
2006, igualou-se no fi nal de 2008 
à da classe B, chegando a 40%. 
E, pela primeira vez, a partici-
pação das classes C, D e E, com 
51,3%, superou a das classes A 
e B (ver gráfi co 2). 

Essa evolução se deve, sobre-
tudo, ao maior uso do computa-
dor nos domicílios: enquanto, até 
2007, o crescimento do acesso 

vinha ocorrendo por meio de lan 
houses, o acesso em residências 
ao longo de 2008 foi, de longe, o 
que mais aumentou. Das pessoas 
que navegam, ainda que de vez 
em quando, 56% já têm internet 
na própria casa. O índice total de 
acesso domiciliar chega a 68%, 
caso sejam incluídas as pessoas 
com acesso na casa de amigos e 
parentes. 

Internet para as massas
Números do Ibope Nielsen Online mostram que 62,3 milhões de brasileiros têm acesso à web

Tabela 1 — Consumo dos meios

Meio Consumidores em 
relação à população

TV aberta (7 dias) 97%

Rádio AM/FM (7 dias) 78%

Internet (7 dias) 45%

Revista (recente) 38%

Jornal (recente) 37%

Pay TV 22%
Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index BrY9w2+Y10w1 
(Fev./08 a Jan./09) 

Tabela 2 — Regiões metropolitanas com 
maior consumo frequente de internet 

Regiões Consumidores em relação 
à população

Brasília 56%

Curitiba 52%

Porto Alegre 50%

São Paulo 48%

Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index BrY9w2+Y10w1 (Fev./08 a Jan./09) 

Tabela 3 — Motivo de consumo de cada meio, entre usuários recentes

TV aberta/
Pay TV (7 dias)

Rádio AM/
FM (7 dias)

Jornal 
(recente)

Revista 
(recente)

Internet 
(7 dias)

Porque me entretem 53% 42% 14% 31% 41%

Quero me informar 77% 49% 94% 78% 74%

Para me distrair das tarefas habituais 43% 40% 10% 20% 27%

Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index BrY9w2+Y10w1 (Fev./08 a Jan./09) 

Tabela 4 — Atividades que mais cresceram entre as 
realizadas na internet por internautas frequentes

Amostra total Abr./03 a 
Jan./04

Fev./08 a 
Jan./09

Fazer pesquisas pessoais 55% 63%

Enviar, receber mensagens instantâneas 31% 52%

Usar sites de comunidade virtual - 49%

Ler notícias nacionais 40% 46%

Ler notícias internacionais 34% 38%

Baixar músicas (por exemplo, mp3) 25% 34%

Ouvir música 28% 33%

Jogar “online” (jogos) 19% 25%

Fonte: Ibope Mídia – Target Group Index BrY9w2+Y10w1 (Fev./08 a Jan./09)

Tabela 5 — Categorias com maior crescimento 
na internet domiciliar*

Mar./08 Mar./09 Crescimento 
anual

Comércio eletrônico 12,5 15,1 21%

Informações corporativas 8,5 11,3 33%

Viagens e turismo 6,3 8,1 28%

*em milhões de usuários únicos
Fonte: Ibope Nielsen Online

Fortaleza e Recife.
Entre os principais meios, 

a internet ocupa a terceira po-
sição em consumo frequente: 
45% dos brasileiros que moram 
nas 11 regiões metropolitanas 
pesquisadas pelo Target Group 
Index dizem usar regularmente 
a internet. As metrópoles em 
que esse índice é ainda maior são 
Brasília, Curitiba, Porto Alegre e 
São Paulo (ver tabelas 1 e 2).

Isso signifi ca que a internet 
cresce em importância para os 
brasileiros, que encontram no 
meio utilidades para seu dia 
a dia. A internet se aproxima 
dos demais meios eletrônicos 
quanto à sua capacidade de 
atrair usuá rios que procuram 
entretenimento, além de se 

A internet móvel também 
tem crescido. Mais de 1 milhão 
de pessoas tem acesso por meio 
de outros equipamentos que não 
o computador. Ainda de acordo 
com a Internet Pop, a região me-
tropolitana com maior índice de 
acesso é a do Distrito Federal. 
Porém, os maiores crescimen-
tos ocorrem neste momento 
em regiões do Nordeste, como 
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Tabela 6 — Investimento publicitário — Setor internet — Meios (em R$ mil)

Meio Jan./08 a Mar./08 Jan./09 a Mar./09 Part./ 2009 (%) Var.(%)

Cinema 4.026 7.754 3 93

Internet 221 5.226 2 2.260

Jornal 51.570 44.818 18 -13

Outdoor 8 25 0 233

Rádio 5.168 6.501 3 26

Revista 15.552 27.089 11 74

TV 131.947 132.622 55 1

TV por assinatura 19.568 18.898 8 -3

Total 228.060 242.932 100 7
Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution, março de 2009

Tabela 7 — Investimento publicitário — Setor internet — Categorias (Jan. a Mar./2009 — em %)

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

assinatura

e-Commerce 30.497 13 0,0 1,9 43,8 0,1 1,8 8,9 34,6 9,0

Institucional/internet 25.645 11 14,5 9,3 8,4 0,0 6,1 26,5 22,0 13,1

Provedor 103.472 43 3,9 1,1 10,8 0,0 1,0 3,6 74,6 5,0

Site 83.318 34 0,0 1,4 21,8 0,0 4,0 16,7 47,0 9,1

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution, março de  2009

O aumento do interesse 
dos brasileiros pela internet 
se reflete no volume de inves-
timento de publicidade, que 
ainda tem muito espaço para 
crescer. Segundo os dados re-
gistrados pelo Ibope Monitor, 
o meio internet, ao lado de 

cinema, liderou o crescimento 
proporcional de investimentos 
publicitários recebidos, com 22% 
de aumento anual, alcançando 
no primeiro trimestre de 2009 
mais de R$ 382 milhões. Entre 
os primeiros trimestres de 2008 
e 2009, a participação da internet 

Faturamento publicitário cresce 22%
sobre o bolo publicitário passou 
de 2,6% para 3%. Nestes valores, 
são considerados os investimentos 
de publicidade recebidos pelos 
maiores portais brasileiros.

As empresas de internet também 
têm investido mais em publicidade. 
No primeiro trimestre de 2009, o 

volume publicitário aplicado por 
essas empresas atingiu R$ 242,9 
milhões, o que representa um 
crescimento de 7% sobre o mes-
mo período do ano passado. 

Mais da metade desse valor 
foi destinado à publicidade na 
televisão. O maior crescimento 
absoluto anual foi registrado no 
meio revista, com aumento de 
mais de R$ 11 milhões de investi-
mento, e na própria internet, que 
recebeu no primeiro trimestre 
de 2009 cerca de R$ 5 milhões a 
mais que no primeiro trimestre 
de 2008 (ver tabela 6).

As empresas de internet que 
mais investem em publicidade 
são os provedores, com 43% de 
participação, sobretudo no meio 
televisão. Os sites têm passado a 
investir cada vez mais, aplicando 
fortemente em televisão, mas 
também nos meios impressos. 
As empresas de comércio eletrô-
nico, por outro lado, direcionam 
mais de 40% de sua verba para o 
meio jornal (ver tabela 7).

manter entre as mídias mais 
citadas como fonte de informa-
ção (ver tabela 3).

Mas o que mais tem crescido 
é o uso da internet como meio 
de comunicação e de relaciona-
mento por troca de mensagens 
instantâneas e pela navegação 
em sites de comunidades. No 
último levantamento do Tar-
get Group Index, 49% dos que 
usaram a internet nos últimos 
sete dias disseram navegar 
constantemente em sites de 
comunidades, e 52% disseram 
trocar mensagens regularmen-
te (ver tabela 4).

Neste momento, pelo aumen-
to do acesso por banda larga, 
há um crescimento natural da 
quantidade de adultos que usam 
a internet em casa, o que leva a 
um maior consumo de sites di-
recionados a esse público, prin-
cipalmente de atividades como 
bancos, comércio eletrônico, 
imóveis, automóveis e viagens. 

Segundo o Ibope Nielsen 
Online, as três categorias com 
maior crescimento anual até 
março de 2009 foram Informa-
ções Corporativas, com evolução 
de 33%, Viagens e Turismo, com 
28%, e Comércio Eletrônico, 
com 21%. Em março de 2009, 
mais de 15 milhões de pessoas 
entraram em sites de compras, 
na internet residencial brasileira 
(ver tabela 5).
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