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Celulares na internet
Setor de telecomunicações investe em publicidade na web três vezes mais que a média dos anunciantes

O volume total dos investi-
mentos publicitários no Brasil 
chegou a R$ 16,1 bilhões no 
trimestre de dezembro de 2009 
a fevereiro de 2010. O cresci-
mento foi de 20% em relação ao 
registrado um ano antes, entre 
dezembro de 2008 e fevereiro 
de 2009, mostrando que o inves-
timento em publicidade voltou 
ao patamar de crescimento que 
vinha sendo alcançado anual-
mente até 2007. Em 2008, havia 
sido de 8%. Os meios eletrôni-
cos, sobretudo a televisão, vêm 
puxando a maior parte desse 
crescimento, com os impressos 
também apresentando evolução 
(quadro 1).

Do total do investimento 
publicitário no Brasil, entre 
dezembro de 2009 e fevereiro 
de 2010 o setor de telecomuni-
cações investiu R$ 672 milhões. 
Quase metade desse valor foi 
direcionada à TV aberta. Mas é 
na internet que essa área tem 
investido proporcionalmente 

com os jornais. Convergência, 
a segunda maior categoria do 
setor, direcionou 60% dos inves-
timentos para a TV aberta, 17% 
para os jornais, 7% para o rádio 
e 6% para a internet.

Em relação ao mesmo período  
do ano anterior, a TIM Brasil pas-
sou a ser o maior anunciante do 
segmento, ao elevar em 54% o 
volume investido e chegar a mais 
de R$ 150 milhões no trimestre 
(tabela 4). 

Consumo de celular
A forte participação da tele-

fonia móvel no total do investi-
mento publicitário do setor de 
telecomunicações é reflexo do 
interesse dos brasileiros por 
esse serviço. Segundo a 21a 
pesquisa Internet Pop, do Ibope 
Mídia, 75% dos brasileiros com 
dez anos ou mais, em 11 regiões 
metropolitanas, moravam em 
domicílios em que pelo menos 
um dos moradores tinha tele-
fone celular pré-pago. Para o 

Tabela 1 – Investimento publicitário (em R$ mil) – Setor de Telecomunicações/Meios 

TELECOMUNICAÇÕES

Meio Dez. 2009 a fev. 2010 Dez. 2008 a fev. 2009 Part. (%) 2009 Variação

Cinema 2.024 6.929 0% -71%

Internet 74.353 65.347 11,1% 14%

Jornal 108.275 120.128 16% -10%

Outdoor 807 1.005 0% -20%

Rádio 26.397 23.257 4% 14%

Revista 49.648 54.743 7% -9%

TV 328.753 307.056 49% 7%

TV por assinatura 82.036 78.821 12% 4%

672.294 657.285 100% 2%

Tabela 2 – Investimento publicitário (em R$ mil) – Setor de Telecomunicações/Categorias

Categoria Dez. 2009 a fev. 2010 Dez. 2008 a fev. 2009 Variação

Aparelho equipamento telefônico móvel 66.963 69.595 -4%
Aparelho equipamento telefônico fixo 1.321 957 38%
Convergência 80.592 67.164 20%
Institucional telecom/corporativo 10.150 4.679 117%
Institucional telecom/física 58.735 151.881 -61%
Linha telecomunicações 0 16.298 -100%
Tecnologia telecomunicação 2.528 4.409 -43%
Telefonia discagem direta física 8.107 144 5519%
Telefonia fixa corporativa 348 204 70%
Telefonia fixa física 51.605 43.410 19%
Telefonia móvel corporativa 7.355 1.987 270%
Telefonia móvel física 27.085 33.458 -19%
Varejo telecomunicações fixa 9.966 26.818 -63%
Varejo telecomunicações móvel 347.538 236.282 47%

672.294 657.285 2%

Tabela 3 – Investimento publicitário (em R$ mil) – Setor de Telecomunicações/Categorias, por meios 

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

Aparelho equipamento telefônico móvel 66.963 10% 928,7 26.223,0 4.447,4 -- 1.076,8 13.504,3 5.959,3 14.823,4

Aparelho equipamento telefônico fixo 1.321 0% -- -- 747,0 -- 4,2 569,8 -- --

Convergência 80.592 12% -- 4.655,1 13.940,9 21,9 5.933,2 1.661,5 48.312,7 6.066,4

Institucional telecom/corporativo 10.150 2% -- 4.129,5 4.057,7 20,7 594,4 1.303,7 43,6

Institucional telecom/física 58.735 9% -- 18.009,8 4.116,1 698,1 7.842,0 3.605,0 18.763,6 5.700,6

Linha telecomunicações 0 0% -- -- -- -- -- -- -- 0,5

Tecnologia telecomunicação 2.528 0% -- -- 903,1 -- 20,8 777,6 825,9 0,7

Telefonia discagem direta física 8.107 1% -- -- 51,0 -- 57,0 -- 3.919,6 4.079,6

Telefonia fixa corporativa 348 0% -- 347,6 -- -- -- -- 0,0 --

Telefonia fixa física 51.605 8% -- 1.290,3 5.024,6 -- 940,1 2.073,9 33.216,4 9.059,6

Telefonia móvel corporativa 7.355 1% -- 895,7 4.127,1 -- 76,2 2.016,2 239,9 --

Telefonia móvel física 27.085 4% -- 4.891,6 6.437,5 17,8 1.452,4 2.106,7 10.555,3 1.624,1

Varejo telecomunicações fixa 9.966 1% -- -- -- -- 4,4 -- 9.772,1 189,8

Varejo telecomunicações móvel 347.538 52% 1.095,5 13.910,3 64.422,4 69,7 8.969,4 22.738,8 195.884,5 40.447,9

672.294 100% 2.024 74.353 108.275 807 26.397 49.648 328.753 82.036

Tabela 4 – Investimento publicitário (em R$ mil) – Setor de Telecomunicações/Anunciantes

Ranking Anunciante Dez. 2009 a fev. 2010 Dez. 2008 a fev. 2009 Variação

1 TIM Brasil 152.799 98.936 54%

2 Vivo 92.987 165.982 -44%

3 Claro 84.158 62.491 35%

4 Oi 57.468 91.335 -37%

5 Telefônica 66.109 55.195 20%

Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – fevereiro/2010

Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – fevereiro 2010

Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – fevereiro 2010

Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – fevereiro 2010

mais, ao aplicar 11% de suas ver-
bas nesse meio, uma proporção 
praticamente três vezes superior 
à média do mercado publicitário 
brasileiro (tabela 1).

Ao separar por categoria, 
35% dos R$ 74 milhões investi-
dos pelo setor na internet vieram 
de anúncios de celulares, e 24%, 
de institucionais (tabela 3).

A categoria com maior par-
ticipação no total aplicado pelo 
setor foi Varejo Telecomunica-
ções Móvel, que também foi a 
que mais cresceu no último ano 
em volume, ao passar de 36% de 
participação para 52%, atingindo 
quase R$ 350 milhões no trimes-
tre (tabela 2).

Do volume de investimentos 
dessa categoria, 56% foram para 
a televisão aberta e 19% ficaram 

pós-pago, o índice foi de 16%.
De acordo com a pesquisa 

Target Group Index, realizada 
com pessoas de 12 a 64 anos 
que vivem em regiões metro-
politanas e no interior do Sul 
e do Sudeste, os serviços mais 
populares continuam sendo as 
mensagens de texto e o iden-
tificador de chamadas, usados 
por 43% dos que têm celular. 
Os serviços de acesso à internet 
móvel e de e-mail chegam a 6% 
(tabela 5).

Considerando as pessoas 
que usam a internet por celular, 
PDA ou smartphone, a pesquisa 
Internet Pop descobriu que os 
quatro serviços mais utilizados 
são os sites de e-mail, de jorna-
lismo, de busca e de redes sociais 
(tabela 6). Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution – dados de 2002 (28 mercados); 2003 a 2006 (29 mercados); 2007 a 2010 (37 mercados); fevereiro 2010

Quadro 1 - Investimento publicitário – Total Brasil
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Metodologia
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:
Flash da Concorrência: recurso 
online que possibilita analisar vei-
culações com imagens e detalhes 
de emissoras, programas, horá-
rios, tipos e títulos de comercial. 
Os dados são disponibilizados em 
até 24 horas após a transmissão 
em São Paulo e Rio de Janeiro e 48 
horas para as demais praças.
Advision: recurso online que pos-
sibilita informações de fiscalização 
e análise da concorrência do meio 
TV aberta nas praças São Paulo e 
Rio de Janeiro. 
Checking Jornal: relatórios com 
base na coleta integral — da pri-

meira à ultima página, incluindo su-
plementos e/ou cadernos especiais 
regionais — dos títulos de jornal 
da cobertura. Pode ser analisado o 
espaço ocupado pelos anunciantes 
e suas marcas, além de caderno, 
seção, segmento de atuação, tipo, 
cor e posição do anúncio.
Target Group Index: Realizado 
em 58 países, o estudo permite 
traçar o perfil 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 TV aberta, TV por assina-
tura, rádio, jornal, revista, outdoor, 
cinema e internet. Permite acompa-
nhar o desempenho 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 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).

Entre as 37,9 milhões de 
pessoas que usam a internet 
em computadores de casa ou 
do local de trabalho, 34% — 
ou 13 milhões — navegaram 
nos sites das operadoras de 
telefonia móvel no Brasil em 

Cresce a adesão aos smartphones
março, segundo o Ibope Niel-
sen Online. A maior parte da 
audiência procura informações 
sobre serviços, planos e pro-
moções, mas sobretudo sobre 
aparelhos. Esse interesse dos 
brasileiros por novos modelos 

ocorre principalmente com os 
smartphones. 

O Target Group Index apon-
tou que, dos que possuem 
telefone celular, 11% já têm 
smart phones. Brasília, São Pau-
lo e Salvador são as regiões com 

maior posse de smartphones 
entre os usuários de telefonia 
móvel. E mais da metade dos 
donos de smartphones adquiri-
ram o aparelho nos últimos 12 
meses. Em Curitiba, Brasília e 
Belo Horizonte, mais de 60% 
dos smartphones têm menos de 
um ano de uso (ver quadro). 

Mas a paixão pela telefonia 
móvel também leva os brasilei-
ros a serem muito exigentes 
na hora de adquirir o serviço. 

Tabela 5 
Serviços que usa

Identificador  
de chamadas 43%

Mensagem de texto (SMS) 43%

Caixa postal 20%

Chamada em espera 17%

Mensagem multimeios MMS 
(imagens coloridas, texto e sons) 15%

Chamada em conferência (incluir 
mais uma pessoa na ligação) 7%

Acesso à internet/WAP 6%

E-mail/correio  
eletrônico 6%

Transferência  
de chamada 5%

Outros serviços 8%

Total 100%

Fonte: Target Group Index  
Ano 10 onda 1 + onda 2 – 19.456 
entrevistas – Ago.2008/Ago.2009

Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP  
Consolidado Nacional – 2009  
Período: 23/09/09 a 06/10/09

A qualidade e a cobertura da 
rede são, de longe, os fatores 
mais importantes na decisão 
de escolha da operadora. 
Entre os que têm aparelhos 
pré-pagos, destacam-se tam-
bém as ofertas especiais e a 
imagem da operadora. Para 
os que utilizam o serviço 
pós-pago, a flexibil idade 
dos planos e a política de 
preços são os itens mais im-
portantes.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1405, p. 70-71, 19 abr. 2010.




