
Pesquisa do Ibope revela que grande parte 
do aumento do consumo dos meios de 
comunicação se deve à classe C, sobretudo 
da internet e da TV paga 
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Quando se compara o consumo dos meios de comu
nicação pelos brasileiros, as pessoas das classes A e B 
apresentam os maiores índices de afinidade, sobretudo 
em relação à TV por assinatura e ao cinema. Segundo 
a pesquisa do Ibope, 51% das classes A e B consomem 
televisão paga, enquanto na classe C esse índice de 

consumo é de 18% e na D e E é de apenas 6%. A classe 
C apresenta porcentual de consumo maior que a média 
da população para a televisão aberta, com 98%. 

Porém, a classe C é a que mais tem aumentado o consu
mo dos meios de comunicação, segundo a pesquisa Target 
Group Index. Entre 2009 e 2010, houve um salto de 33% na 
quantidade de pessoas da classe C que consome televisão 
por assinatura. Também evoluiu acima de 20% o número 
de pessoas da classe C que usa a internet. O porcentual de 
pessoas da classe C que navega na internet pelo menos uma 
vez por semana subiu de 40% em 2009 para 44% em 2010. 
Na TV paga, o porcentual passou de 15% para 18%. 

Assim como a média da população, a classe C consome 
televisão sobretudo por interesse em informação e em 
entretenimento. Do total de 32,2 milhões de pessoas que 
pertencem à classe C nas regiões pesquisadas, 43% veem 
a TV como meio de distração das tarefas habituais. 



Entre os programas televisivos preferidos, a classe C acom
panha a média da população e apresenta maior grau de inte
resse pelos noticiários. E tem maior afinidade com programas 
como os de auditório, as telenovelas e os religiosos. 
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Na internet, as atividades declaradas de maior interesse 
também são as notícias, e os internautas da classe C 
revelam maior afinidade com sites de bate-papo e en
contros, mas também com comunidades virtuais, jogos e 
páginas para procurar emprego. A classe C, então, revela 
u m a percepção maior que a das classes A e B de que a 
internet, além de geradora de informação, também é 
um meio de entretenimento, de relacionamento e de 
util idade para seu dia a dia. 

A audição de rádio pela classe C também é conside
ravelmente alta. Em 2010, 76% das pessoas da classe 
C o u v i r a m rádio pelo menos u m a vez na semana da 
pesquisa, o que equivale a 24,6 milhões de pessoas nas 
regiões abrangidas pelo estudo. 

Entre os gêneros musicais ou programas preferidos pela 
classe C para ouvir no rádio, estão a música sertaneja, o 
samba, o pagode, o forró, o axé e o funk, e outros ritmos 
populares, além de música religiosa. 

Nas revistas, as informações sobre acontecimentos 
no Brasil e no mundo são as preferenciais, e a classe C 
mostra afinidade alta também por astrologia e fofocas 
sobre celebridades, novela e televisão. 

Entre a população pesquisada, 32% das pessoas da 
classe C leram revista recentemente. A classe C também 
considera as revistas como u m a mídia muito mais de 
informação que de entretenimento, uma característica 
dos impressos em oposição aos meios eletrônicos. 

A pesquisa também perguntou quanto tempo em mé
dia cada pessoa destina aos meios eletrônicos e constatou 
crescimento em todos entre 2009 e 2010, inclusive da 
televisão aberta. Na separação por classes, destacou-se 
o crescimento do tempo dedicado à TV paga pelas clas
ses A, B e C, a lém do aumento do tempo gasto com 
internet pela classe C. 
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