
Sites de notícias têm mais campanhas publicitárias 
 
O mais recente levantamento realizado pelo Ibope Nielsen Online/AdRelevance mostra que o 
grupo de sites que publicou maior número de campanhas na internet brasileira no mês de 
agosto foi a categoria notícias e informações, com 1.489 peças de 609 anunciantes (veja 
detalhes abaixo). 
 
As empresas que oferecem serviços de conexão de banda larga têm apresentado elevada 
atividade publicitária na rede. Segundo a pesquisa, no mês de agosto foram 18 campanhas 
sobre esse serviço por meio de 95 peças publicitárias de cinco diferentes anunciantes. A maior 
parte delas concentrou-se entre os dias 9 e 22 de agosto. 
 
Porém, julho foi o mês com maior número de campanhas online: 4.569. Mas agosto ainda foi o 
mês com maior número de anunciantes: 1.812. 
 
Nos sites de redes sociais, a maior parte dos comentários de pessoas que acabaram de 
adquirir um plano de banda larga refere-se a dúvidas de instalação e utilização do serviço. 
 
De acordo com o BuzzMetrics - ferramenta do Ibope Nielsen Online que monitora as redes 
sociais - as palavras que mais acompanham expressões como "instalei banda larga" e "assinei 
um plano de velocidade" são os termos dúvida, roteador, problema, preciso e ajuda. 
 
Esse levantamento, conforme José Calazans, analista de mídia do Ibope Nielsen Online, é 
realizado mensalmente nos computadores de cerca de 20 mil pessoas, nos quais é instalado 
um programa para mensurar quanto tempo o usuário permanece conectado e quais sites são 
visitados. Em relação à publicidade, são monitorados cerca de 250 sites. 
 
Outro dado interessante apresentado no estudo é que a quantidade de usuários com conexões 
acima de 512 Kb cresceu 36% e a participação passou de 50% dos usuários ativos em agosto 
de 2009 para 61% em agosto de 2010. Isso, segundo Calazans, é uma das consequências do 
aumento de acesso à internet em residências brasileiras. 
 
O total de pessoas com acesso à internet no trabalho e em residências chegou a 514,8 
milhões, o que significa uma evolução de 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Do total de pessoas com acesso, 41,6 milhões foram usuárias ativas em agosto de 2010, o que 
representa um crescimento de 11% em relação a agosto de 2009. 
 
Se for considerado o uso da internet em todos os ambientes - trabalho, residências, escolas, 
Ian houses, bibliotecas e tele-centros o número de pessoas com acesso foi de 67,5 milhões no 
quarto trimestre do ano passado. 

 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 out. 2010, p. 16.  


