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Pelo segundo ano consecutivo, o Bradesco foi o maior anunciante da internet. Em 2009, a 
instituição financeira investiu quase R$ 216 milhões na rede, o que equivale a 11,9% de tudo o 
que foi anunciado, segundo o Monitor Evolution, do Ibope Nielsen Online (veja tabela completa 
ao lado). Em 2008, quando a pesquisa foi feita pela primeira vez, o banco também liderou o 
ranking. 
 
A Unilever Brasil ficou logo atrás, com 7,7% dos anúncios, seguida pela Coca-Cola, com 3,8%, 
pela Fiat com 3,6%, e pelo Itaú, com 3,2%. Os cinco primeiros anunciantes juntos somam 
30,2% de toda a comunicação feita na internet. Na rede, o investimento total em publicidade 
em 2009 foi de R$ 1,8 bilhão.   
 
Mercado Financeiro e Seguros foi o setor que mais anunciou na internet em 2009, com R$ 430 
milhões ou 23,7%. O segundo lugar ficou com Telecomunicações (R$ 211 milhões ou 11,6%) 
e, em terceiro, Veículos (R$ 194 milhões ou 10,7%). “Os três setores que mais investiram na 
internet somados respondem a 46% do investimento”, disse Dora Câmara, diretora comercial 
do Ibope Mídia.   
 
A pesquisa é feita em parceria com Terra, UOL, Yahoo! Brasil, Globo.com, MSN e iG. Os dados 
são fornecidos pelos próprios portais e têm como base o preço de tabela. 
 
De acordo com a pesquisa, o investimento em publicidade no Brasil em 2009 foi de R$ 64 
bilhões. A TV continua com a maior fatia do bolo: 52,4%. O meio que mais cresceu no último 
ano foi a internet. A rede tem agora 2,8% do bolo publicitário, o que representa um aumento 
de 14% em relação a 2008 (veja gráfico nesta página). 
 
Internet 
 
Os dados do Ibope apenas confirmam o que é possível perceber por observação. Enquanto em 
dezembro de 2000, apenas 17% tinha acesso à internet, mesmo que esporadicamente, hoje 
esse número chega a 54%. Nas regiões metropolitanas, as classes C, D e E já superam as A e 
B no número de pessoas com acesso.  
 
Outro dado muito interessante divulgado pelo instituto de pesquisa é que o acesso por mobile 
também está se popularizando. 14% da população da classe A usa a internet no celular. Na 
classe B são 6%. Na classe C já são 2% de usuários de mobile e nas classes D e E, 1%. “A 
pesquisa mostra que o uso maior ainda é para trabalho, mas que o lazer está crescendo”, 
disse Cris Rother, diretora executiva do Ibope Nielsen Online.  
 
No mobile, o campeão de acesso ainda é o e-mail (27%), seguido pelo jornalismo (23%), 
busca (22%), redes sociais (21%), música (19%) e esportes (17%). 
 
Entre as redes sociais, o Orkut ainda é o campeão no Brasil, com mais de 25 milhões de 
usuários. “O Orkut continua crescendo entre os que estão entrando na internet agora”, disse 
Cris. O Twitter e o Facebook ainda têm uma penetração mais tímida entre o público brasileiro, 
com menos de 10 milhões de usuários.De acordo com o Ibope, 66,3 milhões de brasileiros têm 
acesso à internet.  
 
Novidades 
 
Em março, o Ibope deve trazer novas ferramentas para pesquisar o comportamento da  
publicidade na internet brasileira. As novidades serão importadas do Nielsen norte-americano. 
Um dos produtos que deve chegar neste semestre é o BuzzMetrics, que mede o marketing 
viral gerado por determinado assunto. Também está a caminho uma nova versão do 
AdRelevance. Hoje a ferramenta trabalha com amostragem, o novo produto fará a medição 
total online. 
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