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Metodologia

Mercado bilionário
Investimento publicitário do setor de serviços ao consumidor cresce 25% ao ano

O investimento publicitário 
do setor de serviços chegou a 
praticamente R$ 1,5 bilhão no 
trimestre de março a maio de 
2010, segundo o Ibope Monitor. 
Esse valor corresponde a uma 
evolução de 25% sobre o mesmo 
período do ano anterior. A maior 
parte dessa expansão deveu-se à 
compra de espaços na televisão 
(ver tabela 1).

O maior crescimento percen-
tual no período no setor de ser-
viços foi registrado na categoria 
Benefícios ao Trabalhador, com 
crescimento de 613%, graças à 
divulgação publicitária de serviços 
de benefícios trabalhistas como 
transporte e alimentação. Mas o 
maior aumento em volume foi da 
categoria Serviços por Telefone, 
cujo total investido passou de R$ 

108 milhões para R$ 298 
milhões (ver tabela 2).

Por causa disso, as 
empresas TIM w.e. e One 
Brasil Mídia Interativa, 
ligadas a esse mercado, 
destacaram-se entre os 
maiores anunciantes da 
categoria Serviços ao 
Consumidor, no Monitor 
Evolution. A TIM w.e., por 

exemplo, destacou-se com a pro-
moção “Torpedão Campeão”.

Outras categorias do setor 
de serviços também registraram 
aumento do investimento publi-
citário. A categoria Empresas 
Públicas ou Concessionárias 
expandiu-se 88%, sobretudo por 
causa de investimentos publici-
tários da Eletrobrás, enquanto 
Refeições Rápidas cresceu 51% 
,com anúncios do McDonald’s. 
Segundo o Monitor, dos três 
maiores anunciantes do setor 
de serviços, dois são do ramo de 
alimentação (ver tabela 3). 

Refeições rápidas
A forte participação do setor 

de refeições rápidas no inves-
timento publicitário brasileiro 

Os estudos da Análise Setorial 
Ibope/Meio & Mensagem são 
preparados pelos analistas do Ibo-
pe com base nos dados produzidos 
por essa empresa e fontes secun-
dárias. As principais pesquisas 
citadas são:
Target Group Index: estudo 
“single source” sobre o consumo 
de produtos, serviços e mídia, 
estilo de vida e características so-
ciodemográficas. Amostra: 19.456 
entrevistas. 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 pu-
blicitário para TV aberta, TV por 
assinatura, rádio, jornal, revista, 
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. 
 Ibope Nielsen Online: joint ven-
ture entre o Ibope Media (unidade 
de negócios do Grupo Ibope espe-
cializada em pesquisa de mídia) e 
a Nielsen Online. Líder mundial em 
mensuração do comportamento 
dos usuários da internet, a Nielsen 
Online está presente em dez paí-
ses e conta com o maior painel de 
internautas do mercado, com mais 
de 200 mil colaboradores (19.738 
no Brasil, em maio).
Internet  POP:  mapeamento 
completo dos hábitos de uso de 
internet no Brasil. O levantamento 
é realizado em 11 mercados com 
mais de 17 mil entrevistas, com 
população acima de 10 anos.

Tabela 1 — Investimento publicitário — Setor de Serviços/Meios 

Meio Março a maio/10 
(R$ mil)

Março a maio/09 
(R$ mil) Part.(%) 2010 Var.(%)

Cinema 9.542 4.184 1% 128%

Internet 39.108 26.463 3% 48%

Jornal 331.130 306.935 22% 8%

Outdoor 5.714 5.978 0% -4%

Rádio 103.241 90.660 7% 14%

Revista 126.401 98.674 9% 28%

TV 787.129 589.627 53% 33%

TV por Assinatura 75.229 55.328 5% 36%

1.477.494 1.177.848 100% 25%

Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – maio/2010

Tabela 2 — Investimento publicitário — Serviços ao consumidor/ Categorias

Categoria
Março a 
maio/10  
(R$ mil)

Março a 
maio/09  
(R$ mil)

Var.(%)

Serviços por telefone 298.135 108.280 175%

Ensino escolar e universitário 184.988 191.796 -4%

Serviços de saúde 169.192 194.145 -13%

Refeições rápidas 155.631 102.831 51%

Outros serviços ao consumidor 122.124 88.731 38%

Serviços de educação complementar 111.334 98.838 13%

Restaurantes e lanchonetes 92.874 87.857 6%

Empresas públicas e/ou 
concessionárias 91.325 48.694 88%

Transporte aéreo 87.624 74.975 17%

Serviços de segurança 23.301 18.565 26%

Institutos de serviço ao consumidor 21.458 10.901 97%

Transporte de carga 21.135 30.424 -31%

Serviços de beleza 17.023 19.508 -13%

Propaganda e publicidade 16.919 20.248 -16%

Serviços de alimentação 14.158 18.920 -25%

Serviços automotivos e afins 10.820 18.199 -41%

Locações 10.130 15.645 -35%

Serviços religiosos 9.263 9.446 -2%

Manutenção e reparos 8.184 13.592 -40%

Benefícios ao trabalhador 7.170 1.005 613%

Transporte marítimo e terrestre 4.708 5.247 -10%

1.477.494 1.177.848 25%

Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – maio /2010

Tabela 3 — Investimento publicitário — Serviços ao consumidor/Anunciantes 

Ranking Anunciante Março a maio/10  
(R$ mil)

Março a maio/09  
(R$ mil) Var.(%)

1 Tim w.e. 116.889 10.268 1038%

2 Mc Donald’s 70.286 38.248 84%

3 Habib’s 43.443 48.466 -10%

4 One Brasil Mídia Interativa 40.844 27.605 48%

5 TAM Linhas Aéreas 35.416 34.425 3%

6 Eletrobras (GFP) 25.594 1.607 1493%

Fonte: Ibope Mídia/Monitor Evolution – maio/2010

Tabela 4 — Consumidores  
de comida fast food

 Total (000) 34.221

Proporção 53%

Brasil – A/B 70%

Brasil – C 46%

Brasil – D/E 29%

Masculino 53%

Feminino 52%

12 - 19 anos 50%

20 - 24 anos 62%

25 - 34 anos 59%

35 - 44 anos 52%

45 - 54 anos 50%

55 - 64 anos 41%

Fonte: Target Group Index - Ano 10/ Onda 2 
+ Ano 11/ Onda 1 (19.456 entrevistas entre 
fev/09 ejan/10)

Tabela 5 — Consumidores de comida fast food/Região

 Últimos 12 
meses

Últimos 30 
dias

Brasil 53% 35%

Porto Alegre 60% 37%

São Paulo 59% 44%

Campinas 59% 45%

Brasília 59% 43%

Salvador 58% 39%

Curitiba 57% 42%

São Paulo - Interior (total) 55% 37%

São Paulo - Interior (exceto Campinas) 54% 36%

Rio de Janeiro 53% 38%

Recife 48% 33%

Belo Horizonte 47% 29%

Fortaleza 44% 32%

Sul/Sudeste - Interior 43% 24%

Fonte: Target Group Index – Ano 10/Onda 2 + Ano 11/ Onda 1 (19.456 entrevistas 
entre fev/09 e jan/10)

Tabela 6 — Consumidores de comida fast food/Perfil

Últimos 12 meses Últimos 30 dias

Trabalha (total) 55% 37%

Não trabalha 48% 33%

Solteiro (a) 55% 40%

Casado(a)/Vivo junto 51% 33%

Mora sozinho (a) 51% 32%

Separado (a)/Divorciado (a) 49% 30%

Fonte: Target Group Index - Ano 10/Onda 2 + Ano 11/Onda 1 (19.456 entrevistas entre fev/09 e jan/10)
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reflete-se no interesse do con-
sumidor por esse tipo de servi-
ço. Segundo a pesquisa Target 
Group Index, mais da metade da 
população de 12 a 64 anos que 
vive em regiões metropolitanas 
e no interior do Sul e do Sudeste 
consome comida de restaurantes 
fast food (ver tabelas 4 e 5).

São Paulo, Campinas, Porto 
Alegre e Brasília são as regiões 
metropolitanas com a maior pro-
porção de consumidores de fast 
food. Entre os consumidores mais 
frequentes, paulistanos, campi-
neiros, brasilienses e curitibanos 
apresentam o maior índice.

O interesse por esses ali-
mentos também é maior entre 
os solteiros, entre os que traba-
lham, entre os que têm entre 20 
e 34 anos de idade e, sobretudo,  
entre os das classes A e B. Nesse 
segmento, 70% declaram visitar 
restaurantes de comida rápida. 
As pessoas que moram sozinhas, 
por outro lado, apresentam uma 
menor afinidade por esse tipo de 
alimentação (ver tabela 6).

Os consumidores de comida 
rápida são mais preocupados 
com a forma física que a popula-
ção em geral. Enquanto entre a 
população a prática semanal de 
exercícios atinge 42%, entre os 
consumidores de fast food esse 
índice alcança 46%. Ainda as-
sim, apesar de 52% declararem 
preo cupação em manter uma 

Tabela 7

População
Consumidores 

comida fast 
food

É importante manter a forma física 79% 83%

Eu pagaria qualquer preço por minha saúde 77% 80%

Estou de acordo com as restrições aos 
fumantes 67% 71%

Em algumas ocasiões me dou o prazer de 
ingerir comidas que não são boas para a saúde 61% 66%

Eu me informo bem antes de comprar novos 
produtos alimentícios 61% 62%

Uso preservativos em todo novo 
relacionamento 51% 55%

Devido à minha vida pessoal tão agitada, não 
me cuido como deveria 51% 53%

Eu acho que todas as comidas de fast food são 
pouco nutritivas 48% 52%

Eu procuro ter uma dieta bem balanceada 49% 52%

Eu sempre escolho meu médico por indicação 41% 46%

Eu pratico esportes ou exercícios pelo menos 
uma vez por semana 42% 46%

Quase sempre estou tratando de perder quilos 35% 38%

Só utilizo serviços públicos de saúde 45% 37%

Eu não tenho tempo para preparar refeições 
saudáveis 36% 37%

Sempre considero as calorias dos alimentos 
que como 34% 35%

Sempre verifico o conteúdo nutricional dos 
alimentos 34% 34%

Eu sou sempre o(a) primeiro(a) a provar novos 
alimentos saudáveis ou prod. nutricionais 26% 27%

Sempre procuro as versões diet/light dos 
alimentos e bebidas 23% 25%

Meus amigos sempre me consultam sobre 
saúde e nutrição 22% 23%

Sou vegetariano 10% 9%

Fonte:Target Group Index - Ano 10/Onda 2 + Ano 11/Onda 1 (19.456 entrevistas entre fev/09 a jan/10)

Tabela 8

Cons. macarrão 
instantâneo – 7 dias

Cons. pratos 
congelados – 30 dias

Brasil 53% 20%

Brasil – A/B 47% 27%

Brasil – C 57% 17%

Brasil – D/E 57% 14%

Masculino 49% 21%

Feminino 57% 20%

12 - 19 anos 60% 20%

20 - 24 anos 58% 23%

25 - 34 anos 54% 21%

35 - 44 anos 54% 20%

45 - 54 anos 47% 20%

55 - 64 anos 43% 18%

Solteiro (a) 55% 21%

Casado (a)/Vivo junto 52% 20%

Separado (a)/Divorciado (a) 51% 20%

Trabalha (total) 51% 20%

Não trabalha 56% 20%

Mora sozinho (a) 48% 20%

Fonte: Target Group Index – Ano 10/Onda 2 + Ano 11/Onda 1 (19.456 entrevistas entre fev/09 e jan/10)

dieta balanceada, 37% admitem 
não ter tempo para preparar 
uma alimentação saudável (ver 
tabela 7).

O consumo de pratos conge-
lados também é proporcional-
mente maior nas classes A e B e 
entre os solteiros. Já o consumo 
de macarrão instantâneo é prefe-

rido pelas classes C, D e E, pelas 
mulheres, pelos que não traba-
lham e pelos mais jovens. Apenas 
48% das pessoas que moram 
sozinhas consomem macarrão 
instantâneo com frequência, ín-
dice abaixo da média de 53% de 
consumo desse alimento entre a 
população (ver tabela 8).
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