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Banks. E como isso afeta o anunciante? "Du
rante certos horários do dia, há maior retenção 
em algumas plataformas. Isso é importante 
para maximizar o investimento em digital." 

Presidente do IVC Brasil (Instituto Verifica
dor de Circulação), Pedro Martins Silva lem
bra que o horário nobre não varia apenas de 
acordo com o dispositivo: "Medimos a curva 
de audiência durante o dia, e ela varia de acor
do com o perfil da audiência de cada site". 

Ele dá exemplos: a categoria notícias conta 

com estabilidade durante o horário comer
cial e, à noite, cai um pouco. Quatro Rodas 
vai crescendo durante o dia, mas o prime 
time da revista é à noite. Para Capricho, a 
audiência é quase zero de manhã e cresce à 
tarde e à noite. O Guia do Bebê registra um 
vale às 12h, boa concentração de 14h às 16h, 
cai às 18h e volta a registrar concentração às 
21h. "Os horários de baixa representam jus
tamente os momentos em que esse público 
está atarefado, cuidando do bebê." 

Nobreza depende de 
device e target 
Também existem variações por dia da se
mana. O site do Estadão tem um perfil de 
audiência concentrado nos horários de 
trabalho e durante a semana. "Já Capricho 
tem um perfil forte nos finais de semana 

também", compara Martins. Site de espor
tes, o Lancenet depende do campeonato 
do momento. Em maio, os picos foram às 
quintas-feiras, um dia depois das rodadas 
da Taça Libertadores e da Copa do Brasil. 

Nas medições por device do IVC, O PC é 
mais forte de 8h às 18h e cai à noite. "Mui
ta gente não usa PC em casa. No trabalho, 
eles são muito usados porque estão dispo
níveis", Martins explica. Para o instituto, a 
categoria mobile inclui smartphones e ta-
blets e representa, hoje, 4% da audiência 
total medida. 

O tablet apresenta aumento às 8h, cai e vol
ta a subir às 18h; o topo acontece às 22h. "Ele 
tem uma curva de pico às 21h e se mantém 
forte também às 23h. Trata-se de um disposi
tivo cujo prime time ocorre junto com o da TV. 
E é uma segunda tela para o lazer em casa." 
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De acordo com Martins, o smartphone 
não aponta essa curva do tablet. "Ele é 
mais estável, porque é um device que 
está sempre presente, e tem dois ho
rários importantes: às 8h, quando as 
pessoas estão a caminho do serviço, no 
trânsito, e às 18h, outro momento de 

rush. O celular fica estável durante o dia 
e é forte à noite." 

Prime time da interação com 
publicidade 
Área de operações da Predicta que geren
cia a gestão de publicidade online de gran
des empresas, a Ad Ops fez um mapa de ca
lor exclusivo para a ProXXIma, focado em 
faixas horárias e dias da semana. Vice-pre
sidente da área, Páris Neto mapeou as 157 
campanhas ativas em junho, de 49 anun
ciantes, veiculadas em 99 sites, totalizan
do 9,5 bilhões de impressões medidas. 

"A ideia era fazer uma análise por hora e 
por dia da semana, para chegar ao que de
fine a nobreza de horário. Porque nobreza é 
status", diz. Por quantidade de exibições, 

ele verificou que há um volume alto de 9h às 
20h, com um pico às 11h, antes do almoço. 

Porém, pela taxa de clique - ou seja, in
teração com a publicidade -, o perfil é dife
rente da curva de audiência. "O clique não 
é uma métrica complexa, mas serve como 
comparação. Depois das 21h, ou depois 
da novela, eu tenho um salto de interação, 
mas a audiência cai a partir das 20h. Isso 
significa que o conceito de nobreza pelo ta
manho da audiência é diferente da nobreza 
pela interação." 

"Segunda e terça são os dias em que a intera
ção é visivelmente maior", ele continua, apon
tando como picos de CTR a semana segunda-
feira, às Oh, e a terça-feira, às 22h e às 23h. 

"Somadas, a segunda e a terça têm uma mé
dia de 0,44% de CTR, sendo que todos os ou-
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tros dias chegam apenas a 0,18%. Na quinta 
e na sexta à noite, depois das 18h, há um au
mento de interação, e quarta é o pior dia - por 
causa do jogo de futebol?", Neto questiona. 

Audiência varia por 
dia da semana 
Entre 15 e 22 de junho, a Hi-Midia, espe
cializada em segmentação e performance 
em mídia online, e a M.Sense, especialista 
em estudos sobre o mercado digital, reali
zaram uma pesquisa exclusiva para a Pro-

X X I m a . Foram ouvidas 1.265 pessoas, nas 
cinco regiões do País. 

Conforme a pesquisa, durante a semana o 
período da noite é considerado o horário no
bre da internet. De segunda a sexta, o acesso 
é concentrado entre 19h e 22h. A principal 
atividade nesse período é navegar nas redes 
sociais (apontada por 41% dos usuários ou
vidos), seguida pela leitura de notícias, atua
lidades e conteúdo de entretenimento (32%) 
e visualização de vídeos (31%). 

Nessa faixa, leitura e envio de e-mails é 

prática de 35% dos pesquisados, percentual 
próximo ao encontrado no período comer
cial que vai de 9h às 12h (37%). Depois das 
22h, a diversão toma conta da web: esse é o 
período em que 48% dos usuários jogam e 
fazem downloads de filmes ou músicas. 

Aos sábados e domingos, o comporta
mento da audiência muda, e a faixa com 
a maior concentração de acessos vai das 
14h às 22h. Outro recorte, esse por device, 
mostra que a mobilidade de smartphones 
e tablets permite tarefas rápidas - como 
ler e-mails e notícias, acessar as redes so
ciais, - realizadas em diversos horários, 
nos dias úteis. Já atividades relacionadas 
ao entretenimento têm maior concentração 
após as 22h (53%). Nos finais de semana, o 
destaque é a leitura de e-mails e notícias a 
partir das 9h (41%). 
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Horário nobre nas mídias sociais tam
bém existe - e faz diferença. Criada 
pela Espalhe, O indexSocial é uma 
ferramenta que mede a presença das 
marcas nesse ambiente. "Com ela, 
nós monitoramos a performance de 
quase 500 marcas no Facebook, Twit-
ter e YouTube", diz Wagner Martins, 
sócio da agência. 

A Espalhe levantou dados para verifi
car se há um horário de pico nas redes 
sociais. Foram analisados 18 mil posts 
feitos por marcas, que geraram aproxi
madamente 16 milhões de interações. 
Segundo Martins, há uma concentra
ção de posts de marcas de 10h às 12h 
e de 15h às 18h. Depois disso, eles vão 
caindo até chegar a quase zero. 

"Isso significa que as marcas estão 
postando no horário comercial, inclu
sive com parada para o almoço. Pou
cas vêem que a internet funciona 24 
horas por dia", ele analisa. Esse com
portamento é um erro, já que todas 

postam no mesmo horário, o que gera 
maior competição por atenção. 

O erro é agravado quando se anali
sa o engajamento por post. De acordo 
com o levantamento da Espalhe, au
menta a partir das 20h. "O melhor 
horário acontece entre 20h e 23h. A 
quantidade de posts diminui , mas o 
número de interações segue estável", 
assegura Martins. 

Dois picos são registrados durante 
o dia, às 12h e das 17h às 18h. Nes
sas faixas, o número de interações é 
maior, mas muitas marcas estão pos
tando. Um grande pico se apresenta às 
23h. "Nesse horário, há menos quan
tidade de posts, mas mais interações, 
e você tem oportunidade de aumentar 
a sua performance. Já entre Oh e 8h, a 
oportunidade é próxima de zero." 

Para Martins cada marca tem um 
público. "Dependendo da marca que 
você está administrando, o horário 
nobre muda." 
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Para o e-commerce, o que importa é o hábi
to de compra online, e não o de navegação 
do usuário. Com sete mil lojas cadastradas, 
o e.bit levanta a quantidade de compras por 
hora. O índice mais alto vai de 11h às 12h 
(6,6%). A medalha de prata fica com o período 
de 22h às 23h (6,4%). 

"Os melhores horários acontecem perto do 
almoço ou à noite, que é o prime time da na
vegação, depois da novela. No final da tarde, 
o índice dá uma aquecida, aí cai até chegar 

Desde 2006, a Tecnisa estuda a questão 
horário para potencializar os resultados. 
"É importante, e nós temos notado algu
mas mudanças. Nos grandes centros ur
banos, o horário comercial hoje está bem 
estendido. A compra do imóvel é uma de
cisão em conjunto e, à noite, as pessoas f i 
cam juntas e, ambas, podem decidir essa 
compra", analisa Denilson Novelli, geren
te de e-business da construtora. 

Ele conta que os corretores online da em
presa sempre atenderam de 8h às 18h. Esse 
horário comercial foi estendido até 20h, 

22h e, por f im, Oh. "Agora, o horário no
turno é disputado pelos nossos corretores. 
Eles entendem que esse período é o mais 
efetivo para fechar um negócio." 

Em relação a campanhas de mídia dis-
play, o horário comercial estendido hoje é o 
mais importante para a Tecnisa. "E vai até 
as 22h, o horário de pico ficou espalhado. 
Outro fenômeno crescente é o mobile - o 
usuário não se limita mais ao horário co
mercial", diz Novelli. Atualmente, smar-
tphones e tablets já representam 8% da au
diência online da empresa. 

às 21h", diz Cris Rother, diretora de negócios 
da empresa. Fazer ofertas pontuais na hora 
do almoço é a dica de Cris. 

No MercadoLivre, com 69,5 milhões de 
usuários na América Latina, os picos de 
acesso acontecem entre 19h e 21h - ou seja, 
depois do expediente comercial. 

Para potencializar os resultados no co
mércio eletrônico, Helisson Lemos, dire
tor-geral da empresa no Brasil, recomen
da fazer ofertas de produtos direcionadas 
ao público que acessa o site em determi
nados horários, gerando maior conver
são. "Para isso, é preciso conhecer e en
tender o comportamento de quem navega 
no seu site: o que estão fazendo e qual a 
sua propensão a consumir." 
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Diretor de integração digital da Ogilvy, Daniel 
Tártaro lembra que, na internet, a audiência 
é segmentada. "Por isso, temos horário nobre 
por tipo de indústria e por target. O prime time 
de alimentação, por exemplo, é diferente do 
de entretenimento." 

Ele diz que o segmento de bens de consu
mo na categoria feminino fica estável entre 
10h e 18h, com o maior pico de acessos às 
21h; o infantil destaca dois picos: de 13h às 
14h e de 18h às 19h. Já o automotivo registra 

audiência maior de 13h às 14h, após o almo
ço. Por outro lado, um post relacionado ao 
varejo alimentício vai assinalar maior alcan
ce na hora do almoço. 

"A internet tem o maior pico de uso e 
acompanha o horário nobre da TV, depois 
das 20h, mas eu preciso aparecer para o 
consumidor e deixar que ele interaja co
migo na hora mais conveniente para ele", 
explica Toni Ferreira, diretor de mídia d i 
gital da agência. 

Em diversas campanhas agências afora, as 
faixas horárias foram aliadas de Fernando Tas-
sinari, atual CEO da MRM Brasil WorldWide, 
do Grupo McCann. Para Peugeot, sua equipe 
direcionou a compra da mídia para um deter
minado horário - no caso, depois das 21h. O 
resultado foi 15% de aumento de reação. 

Para Intel, o online e o off-line foram alinha-

dos. "Programamos o horário da internet para 
logo depois do horário nobre da TV. Consegui
mos um resultado 30% superior em termos de 
reação", conta ele, que, na MRM, trabalha cam
panhas do segmento de educação. "Aí, o foco 
muda para época do ano e dia da semana. Os 
universitários acessam mais a internet à noite 
e nos finais de semana." 

Para ele, o horário nobre da internet sempre 
existiu: "É o período noturno. Durante o dia, 
há o acesso comercial, mas o pico de audiência 
se dá depois das 19h". Dois diferenciais, hoje, 
são a mobilidade e as redes sociais. "É preciso 
cruzar o seu objetivo de negócios com o com
portamento do seu target", propõe. 
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Para Rose Ikeda, diretora de canais da 
CuboCC, não existe horário nobre na inter
net: "Ele varia muito em função do target". 
Diretor de plataformas da agência, Fernando 
Americano diz que faz mais sentido falar em 
canais nobres do que em horário nobre. "Nós 
levamos em consideração os hábitos de nave
gação de nossos targets como um todo. Se o 

horário de acesso for de alguma relevância, 
ele será levado em conta no planejamento." 

Na campanha O Último Reality Show do 
Mundo, para AXE, sabia-se que o público-
-alvo estava vendo TV e tuitando no sába
do à noite. "Então, coordenamos tuítes e 
posts na fanpage para atingi-los neste ho
rário", ele conta. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 42, p. 26-31, ago. 2012.




