
INDICADORES/ANÁLISE DE MERCADO - IBOPE MEDIA 

Mais publicidade na rede 
C r e s c i m e n t o d o n ú m e r o d e i n t e r n a u t a s p u x a a e l e v a ç ã o d o i n v e s t i m e n t o p u b l i c i t á r i o n a i n t e r n e t 

Ainternet brasileira terminou 2011 com 
mais de um motivo para comemorar. 

Além da manutenção do crescimento do 
número de internautas, o ano também fi-
cou marcado pela rápida expansão do in-
vestimento publicitário online. A evolu-
ção do faturamento em publicidade vem 
justamente coroar um histórico conso-
lidado da quantidade de brasileiros co-
nectados. No primeiro trimestre de 2012, 
o acesso em casa ou no trabalho atingiu 
66 milhões de pessoas, o que significou 
crescimento de 18% sobre o mesmo perí-
odo do ano anterior. Dessas pessoas com 
acesso, 49,7 milhões foram usuários ati-
vos em março (tabela 1). 

O total de brasileiros com acesso em 

qualquer ambiente, considerando traba-
lho, residências, escolas, lan houses e outros 
pontos públicos, chegou a 79,9 milhões, no 
quarto trimestre de 2011, segundo o Ibope 
Nielsen Online. Esse número representou , 
mais 8% sobre o mesmo período de 2010 
e de 19%, em relação a 2009. Nestes anos, 
o Brasil assistiu à transição de acessos em 
locais públicos para residências (quadro ). 

O ano passado foi o período em que a 
internet em domicílios mais subiu, che-
gando a registrar evolução por ano de 30% 
no mês de maio. Já há algum tempo, o 
acesso à internet domiciliar no Brasil vem 
se expandindo à taxa de cerca de dez mi-
lhões de novas pessoas anualmente. Em 
2011 e 2012, o número de conexões do-

miciliares, com capacidade superior a 2 
Mb, ultrapassou os 300%. 

A pesquisa Internet Pop, realizada em 
regiões metropolitanas, com outra meto-
dolologia, indicou que, em 2011, a propor-
ção de acessos aumentou mais em Cam-
pinas, Porto Alegre, Florianópolis e Bra-
sília. Com exceção de Florianópolis, nas 
outras áreas cresceu significativamente a 
proporção de usuários em domicílios, en-
quanto caiu o uso nas lan houses. 

Em Campinas, do total de pessoas que 
acessam, ainda que de vez em quando, 
83% conectaram-se de casa, e apenas 11% 
foram às lan houses. Em alguns pontos, a 
diminuição do uso da internet em locais 
públicos ainda não foi totalmente com-

pensada pelo aumento do acesso resi-
dencial (tabela 2). 

O crescimento do acesso à internet em 
domicílios no Brasil vem ocorrendo em 
todas as faixas de renda, e a escolaridade 
é fator relevante. Quando se comparam 
famílias com renda similar, a presença de 
computador com internet fica bem acen-
tuada entre aquelas que detêm maior ní-
vel de instrução. A importância da educa-
ção para o interesse pela internet destaca-
-se mais nas famílias de renda média ou 
baixa, porém, também produz efeitos nas 
faixas de renda mais alta, especialmente 
quando se fala em web móvel. 

O acesso por meio de plataformas mó-
veis — celulares, smartphones e tablets 
— sobe ainda mais que a internet pelo 
computador. De acordo com a pesquisa 
TG.Net, o uso freqüente ou eventual de 
smartphones, Black Berry, iPhones, PD As 
ou tablets para acessar as redes sociais já 
chega a 30,3% dos que usaram a internet 
nos últimos 30 dias nas metrópoles e no 
interior do Sul e do Sudeste. Quando se 
consideram também os celulares comuns 
como meio de acesso, a internet móvel 
chega aos 49,2% dos internautas da po-
pulação pesquisada. 

O uso de aparelhos móveis para navegar 
está, ainda, concentrado nas classes A/B, e 
nos grupos de maior renda e escolaridade, 
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que já têm acesso por meio de computado-
res. Mas as plataformas móveis se conso-
lidam de modo a aumentar mais a expo-
sição desse público à internet (tabela 3). 

Publicidade em alta 
O crescimento do número de consumi-

dores na rede provoca, consequentemen-
te, o interesse dos anunciantes. A prova 
está no fato de a internet ser o meio que 
vem recebendo o maior aumento percen-
tual do investimento publicitário nos últi-
mos anos. Em comparação ao último tri-
mestre de 2011 com o mesmo período de 
2010, a expansão foi de 77%, segundo o 
Ibope, o que proporcionou à internet al-
cançar R$ 1,8 bilhão de faturamento nos 
três últimos meses de 2011, ou 7% do total 
do bolo. Um ano antes, a participação da 
internet era de 4,7% (tabela 4 e quadro 2). 

Esse movimento reflete-se na quanti-
dade de campanhas e de banners divul-

gados. De acordo com o serviço de moni-
toramento da publicidade online AdRe-
levance, houve forte expansão no fim do 
ano. Em dezembro de 2011, foram veicu-
ladas 21.956 peças publicitárias na inter-
net brasileira, 45% mais que em dezem-
bro do ano anterior. 

O setor de comércio eletrônico foi res-
ponsável pela alta do número de campa-
nhas, anunciantes e banners na internet 
brasileira nos últimos meses de 2011, com 
destaque às lojas online de moda, calça-
dos e artigos esportivos. Mais de 5,5 mil 
banners de e-commerce foram divulgados 
em dezembro de 2011 (tabela 5). 

A atividade publicitária online no Bra-
sil tende a se manter evoluída nos próxi-
mos meses. Os últimos dados do AdRe-
levance já mostram que, no primeiro tri-
mestre de 2012, foram publicados 4,8 mil 
diferentes banners, número 41% superior 
ao do primeiro trimestre de 2011. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1506, p. 38-39 , 23 abr. 2012.




