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Ele acordou cedo e viu TV em rápidas passadas 
antes de sair. No elevador, a caminho do trabalho, não 
teve como desviar os olhos do televisor ali instalado. No 
escritório, no horário do almoço, espiou vídeos recebidos 
de amigos por e-mail e no celular assistiu aos gols do 
time do coração. À noite, passou no supermercado e deu 
de cara com ofertas exibidas no videowall. Já em casa, 
jantar na sala embalado pelo noticiário e conversas simul-
tâneas na webcam da página de relacionamento. Tudo 
ao mesmo tempo e sem indigestão. Pode acreditar.    

O relato de um dia do personagem fictício descrito 
acima retrata a nova realidade da explosão de canais a 
que estamos expostos. E a fome parece ter encontrado 
a vontade de comer. Uma pesquisa da Accenture em 13 
países (Austrália, Brasil, França, Itália, Japão, Malásia, 
México, Coreia do Sul, Cingapura, Espanha, Reino Unido 
e Estados Unidos) mostra claramente uma tendência 
mundial (mais acentuada nos países emergentes) do 
crescimento do consumo de vídeo, independentemente 
da plataforma.

O número de pessoas que assistem a seis ou mais 

Pesquisas mostram fragmentação crescente da mídia e colocam o brasileiro entre os consumidores com maior  
propensão a experimentar novos meios. Cenário faz anunciantes investirem em inteligência para guiar ações
Beto Costa

canais de TV saltou impressionantes cinco pontos 
percentuais. Pulou de 35%, no ano passado, para 40%, 
em 2009. Outro fenômeno foi constatado: a preferência 
por ver a programação fora da TV. O grupo de usuários 
que declarou assistir a conteúdo em computadores 
pessoais evoluiu de 61%, em 2008, para 74%, neste 
ano. O mesmo robusto incremento de 13 pontos per-
centuais foi verificado no gosto por utilizar dispositivos 
móveis para consumir vídeos: salto de 32% para 45% 
na comparação entre os dois anos. 

“Há um crescimento da fragmentação de mídia 
no paralelo com a pesquisa feita em anos anteriores. 
Existe um aumento da oferta de canais e plataformas. 
Há ainda a subfragmentação, com a exposição às 
telas de LCD espalhadas em ônibus, elevadores etc. A 
experiência do consumidor está mais rica. As diferentes 
plataformas estão cada vez mais integradas à vida coti-
diana. Vejo tudo isso mais como uma oportunidade de 
se posicionar para diferentes segmentos do que como 
problema”, alerta Petrônio Nogueira, líder da área de 
mídia e telecomunicações da Accenture.

Outra consultoria, a Deloitte, também mediu os 
novos hábitos de consumo de mídia. O Brasil entrou 
pela primeira vez no levantamento, ao lado de Estados 
Unidos, Japão, Alemanha e Reino Unido. O estudo 
foi apelidado de “teste de realidade”. Os resultados 
mostram acirramento da concorrência dos canais 
digitais com a TV. Para a maioria dos entrevistados, 
o computador superou a televisão como centro de 
entretenimento. 

A preferência tem efeito crucial no tempo de ex-
posição aos meios. O brasileiro passa três vezes mais 
tempo online do que vendo televisão. Os números são 
acachapantes: 32,3 horas versus 9,8 horas por semana. 
Navegar na internet por interesses pessoais converteu-
se, segundo a pesquisa, na atividade semanal de mídia 
mais comum. O que eles fazem por tanto tempo? 
Downloads, participação em redes de relacionamento 
e criação de conteúdo pessoal (fotos, vídeos, blogs).

A curva de utilização da TV só aumenta acima dos 43 
anos, de acordo com a Deloitte. Mas apenas os que têm 
mais de 62 anos ainda gastam mais tempo diante do 

Qual o preço  
da sua atenção?
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Fonte: O Estado da Democracia na Mídia/Deloitte
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televisor em comparação com o tempo dedicado à web. 
No geral, assistir a filmes em casa (55%) e usar a internet 
para interesses sociais ou pessoais são os tipos preferidos 
de mídia (53%). Ambos estão à frente de ver TV, que 
ocupa o terceiro posto no ranking (46%). Só para traçar 
um paralelo, nos Estados Unidos, 66% dos entrevistados 
ainda colocam a TV como meio que mais valorizam.

“A terceira edição da pesquisa indica que o consumo 
de mídia cresceu de forma exponencial à medida que o 
consumidor tem acesso às novas tecnologias e o preço 
de aquisição de serviços e produtos de mídia diminui”, 
analisa Marco Brandão, sócio-líder da Deloitte da área 
de tecnologia, mídia e telecomunicações.

Telas integradas
Claro, é preciso relativizar os números e colocar os 

pingos nos “is” e nos “jotas”. Quando se trata de assistir 
a programação televisiva e novos lançamentos de vídeo, 
a TV é de longe o veículo mais utilizado entre todas as 
gerações. Televisão ao vivo é o método preferido para 
80% dos entrevistados. 

Essa disputa entre o televisor e o computador se 
manifesta, na verdade, não por um cabo de guerra. O 
que o consumidor parece almejar é a convergência. A 
ampla maioria (85%) deseja integrar a TV ao compu-
tador. O desejo decresce significativamente entre os 
mais velhos.

“Um dos desafios impostos por esta nova realidade 
é se preparar para distribuir conteúdo em multiplata-
forma. A tendência é que tudo seja digital. E, claro, é 
preciso adequar linguagem, já que a de cada meio é 
bem específica”, pontifica Petrônio Nogueira.

Enquanto não há a integração TV-PC de forma mais 
efetiva, o consumidor se desdobra para circular entre 
os meios. Quase dois terços dos entrevistados estão 
às voltas com muitas tarefas durante o tempo em que 
assistem à televisão. As atividades online (navegar na 
internet, enviar/ler/receber e-mails) são as mais comuns. 
O grupo de 62 a 75 anos é menos ativo: somente me-
tade desenvolve outras atividades em paralelo à TV.

A segmentação (dos públicos, dos produtos e das 
mensagens) tende a ser cada vez mais determinante 
na comunicação entre empresas e consumidores. O 
anunciante precisa se adaptar a esse novo tempo de di-
versificação dos canais de comunicação, com au diências 
cada vez mais diluídas e participativas. É preciso apren-

der a se comunicar nesse novo ambiente. 
Por outro lado, apesar do tempo de exposição à 

TV ter diminuído, a pesquisa da Deloitte aponta que 
ela ainda é o veículo mais influente para a publicidade, 
mas a concorrência de outras mídias já é relevante. A 
intensa fragmentação da mídia é um fenômeno que 
põe em cheque a mensuração da eficácia e do retorno 
do investimento publicitário em campanhas multimeios 
(ver matéria à pág. 8). 

Somos multimídia 
A assistente administrativa Carla Jerimias, 28 anos, 

já foi noveleira de carteirinha. Moradora de Jundiaí, no 
interior de São Paulo, descobriu os encantos da TV por 
assinatura quando se casou e mudou para um prédio 
onde o sinal da TV aberta era ruim. Logo trocou as 
tramas brasileiras por seriados como Supernatural e 
Two and Half Men.

Só que era preciso ficar em dia com as novidades 
dos programas. Aí é que entra a web na história. “A 
gente baixa os episódios no dia seguinte da exibição na 
TV norte-americana. Aqui demora muito para chegar. 
Eu e meu marido assistimos a um, dois episódios por 
dia. Não é desconfortável, a gente leva o notebook para 
a cama. Na verdade, cada vez mais estou me desvin-
culando da TV aberta”, conta Carla. 

O bancário paulistano Carlos Eduardo Yokoyama, 
20 anos, é outro que busca conteúdo da TV fora dela. 
Corintiano doente, ele gosta mesmo de ir ao estádio ver 
os jogos. Para acompanhar a vida do time do coração, 
assiste ao noticiário esportivo pela internet. E também 
faz o download de vídeos pelo celular. 

“Ultimamente, eu uso mais o PC que a TV para 

ver os programas. Funciona muito bem. Por causa do 
trabalho, não consigo assistir aos programas de esporte 
na hora do almoço. Faço isso à noite pelo computador. O 
celular eu uso menos, umas duas vezes por mês. Utilizo 
mais para receber mensagens informando o placar dos 
jogos em andamento”, conta.  

Repare que, nas histórias de Carla e Cláudio, a 
internet é a ferramenta para acessar o conteúdo que 
eles desejam, no tempo que julgam necessário. Não 
por acaso, as pesquisas das consultorias Deloitte e 
Accenture colocam o brasileiro na vanguarda da Era 
da Fragmentação.

Um em cada cinco entrevistados pelo mundo no painel 
da Accenture se mostra entusiasmado com as diferentes 
possibilidades de assistir à TV. México (46%) e Brasil 
(37%) estão no topo da lista de 13 países. No extremo 
oposto estão Alemanha e Japão. Não é só. Brasileiros, 
mexicanos e malasianos são três vezes mais inclinados e 
interessados em assistir a vídeos no celular. Entusiasmo 
diametralmente oposto do constatado entre os consumi-
dores norte-americanos, alemães e britânicos.

“Não é à toa que o Brasil está entre os tops no 
ranking dos interessados. As redes sociais são campeãs 
de audiência por aqui. Há uma enorme propensão do 
brasileiro para testar novas experiências, bem maior 
que em outros países. Eu atribuo isso em parte à 
juventude do País”, avalia Petrônio Nogueira, executivo 
da Accenture.

O brasileiro também está no topo da lista mundial do 
consumidor que faz download de conteúdo com frequên-
cia, segundo a Accenture. Realidade também verificada 
pela Deloitte: quase metade dos entrevistados no Brasil 
(44%) se vê fazendo o download de todo o seu 

No mundo da fragmentação, a maior parte 
dos anunciantes aposta em campanhas que 
enveredam por múltiplas plataformas. O difícil 
é descobrir quais são as combinações mais efi-
cientes. TV e web? TV e revista? Web e revista? 
Estão em jogo muitas variáveis: a meta que se 
pretende atingir, o momento da marca, o público-
alvo. Parece existir um consenso, não há receita 
pronta. É preciso investigar os hábitos de con-
sumo de mídia do consumidor com microscópio 
eletrônico capaz de ampliar milhões de vezes 
cada movimento seu.

“As pesquisas funcionam como uma bússola. 
É possível quantificar a percepção em relação aos 
multimeios. O que nós vemos é que o mix de ações 
funciona melhor que a concentração em um meio 
só. Multiplicar é melhor que colocar toda a verba 
em TV, apesar de a televisão continuar muito 
poderosa”, afirma Luiz Pegorin, da Ipsos ASI.

Apesar de o mix de mídia ser apontado fre-
quentemente como a solução mais utilizada, 
nem sobre isso há consenso. Não é o caso de 
todas as campanhas serem 360o. Há um exagero 
nessa utilização. Não é bem assim, depende da 
natureza do problema. O mesmo remédio que 
cura pode matar, depende da dose”, pondera 
Gustavo Gaion, diretor nacional de mídia da 
Ogilvy & Mather.

As descobertas estratégicas para o mercado 
brasileiro valem ouro e são guardadas a sete chaves. 
“Nosso aprendizado de cross media nos Estados 
Unidos permite caracterizar os meios. TV funciona 
muito por lá para engajamento, conhecimento de 
marca. Impresso, para persuasão. Web, também 
para engajamento. Aqui no Brasil, para cada cliente 
estamos entendendo melhor a combinação de 
meios”, revela Valkiria Garré, da Milward Brown.

Como os novos canais digitais têm um 
histórico de utilização muito recente, é preciso 
investigar para compreender as possibilidades. 
“O momento é de questionamento intenso, de 
reconsiderações, de jogar fora velhos conceitos 
como cobertura e frequência. O mundo mudou. 
O consumidor é ciente de seu valor, quer ser indi-
vidualizado, e isso gera novos comportamentos. 
É preciso mudar. Um vídeo na web muitas vezes 
conquista mais audiência que um filme na TV 
aberta,” aponta Ângelo Franzão, do Grupo de 
Mídia São Paulo.

Alguns anunciantes menores parecem ter 
farejado que a fragmentação de mídia pode se 
converter em uma enorme oportunidade de repo-
sicionamento. “Como têm menos dinheiro para 
investir, eles têm mais disposição para apostar 
nos canais novos. E correm o risco de acertar em 
cheio”, pontua Paulo Gregoraci, da W/.

Segredo de milhões de  
dólares: qual o melhor mix?
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Nogueira, da Accenture: tendência é que tudo seja digital 
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conteúdo de fontes digitais online no futuro próximo.
O mercado de consumo de mídia no País foi caracte-

rizado pela Deloitte como jovem, de rápido crescimento 
e altamente envolvido em atividades online de todos os 
tipos. O brasileiro gasta em média 82 horas por semana 
com mídia, com pequenas variações entre as diferentes 
faixas etárias. O apetite do norte-americano é menor, 
dez horas a menos por semana exposto aos meios.

Jovens adultos
A Deloitte também investigou a relação dos dife-

rentes grupos etários com as mídias. Dividiu-os em 
Geração Net (14 a 25 anos), Geração X (26-42), Boo-
mers (43-61) e Maduros (62-75). Descobriu que, neste 
mercado brasileiro ávido por novidades, quem puxa fila 
são os jovens adultos.

Os brasileiros de 26 a 42 anos é que embalam as 
tendências de mídia por aqui. Eles são antenados com 
as novidades tecnológicas e têm condições financeiras 
para consumi-las. São os usuários de telefones celulares 
mais ativos, muito envolvidos com relacionamentos 
online. Encontraram em seus computadores o modo 
preferido para ler jornais e revistas, assistir a programas 
de TV e filmes (ver matéria à pág. 10).

“O brasileiro integra múltiplas atividades ao ato de ver 
TV, dentre as quais a de entrar na internet e ficar online 
é a principal. Para se comunicar bem neste cenário de 
fragmentação crescente é preciso entender melhor a espe-
cificidade de seu público, ou seja, que mídias ele consome, 
quando e como. Para o anunciante, é importante entender 
e utilizar todas as mídias possíveis, pois a audiência está 
cada vez mais diluída”, aconselha Marco Brandão.

É uma guerra pelo olhar, pela memória do con-
sumidor. A multiplicidade dos meios de comunica-
ção aumenta a carga de mensagens destinadas na 
mesma proporção em que aumentam as dúvidas 
sobre se elas foram capazes de sensibilizar, de 
tocar, de reter um mínimo de atenção de quem 
está na outra ponta.

“Em nenhum momento se sugere exclusão de 
meios. Cada canal tem suas propriedades, todos 
têm o que contribuir no mix de mídias. Nesse con-
texto é impossível ignorar a força da internet, do 
celular. O mercado está atribuindo muita atenção 
a esse novo cenário. Ninguém está mais em uma 
posição confortável. Para compreender os novos 
hábitos no composto de canais, o que realmente 
desperta a atenção, só buscando informação”, ar-
gumenta Ângelo Franzão, presidente do Grupo de 
Mídia São Paulo.

A busca por dados, por sofisticação analítica 
para entender os novos passos do consumidor nos 
meandros digitais, está impulsionando um negócio 
bilionário. Os institutos de pesquisa de mercado fa-
turaram US$ 1,7 bilhão no ano passado na América 
Latina, segundo relatório anual Global Market Rese-
arch Report, da Esomar, um acréscimo de 5,6% na 
comparação com o ano anterior. A região foi a que 

teve a melhor performance no mundo.
Muitas vezes é preciso simular esta nova realidade 

para compreendê-la. A GfK trouxe para o Brasil um 
modelo de pré-teste online de campanhas multi-
meios que já é aplicado em 20 países. O filme se 
mistura à revista, fotos de PDV, interface de web. A 
amostra é convidada e participa via internet. 

“A gente polui com outras mídias para ver como 
ver como o filme se destaca. Precisamos confundir, 
porque esse é o cenário mais próximo do real”, explica 
Viviane Varandas, diretora da unidade de comunicação 
e marca da GfK. Sete peças (cujos clientes não podem 
ser revelados) já foram testadas no Brasil. “Não posso 
dizer números, mas em todas houve queda de atenção 
do público-alvo, o que permitiu ajuste de enfoque na 
campanha”, revela. 

Novas ferramentas
A Milward Brown do Brasil também tem feito 

muitos pré e pós-testes em exercícios de cros-
smedia management para entender não só a 
contribuição dos filmes como a dos vários meios 
para sustentar a saúde das marcas, mensurando 
conhecimento, uso e atributos de imagem. As 
análises mostram uma realidade preocupante para 
agências e anunciantes. 

Atenção bem disputada
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