
Passado, presente
Entre as décadas de 1930 e 1960, o rádio reinou como o principal meio de 

comunicação de massa no Brasil. Nos anos de 1950, com sua popularização, a 
televisão trouxe para si não só a centralidade doméstica e familiar como programas 
e gêneros que fizeram sucesso no rádio e que existem até os dias de hoje - novelas, 
programas de auditório e humor, seriados.

Sendo assim, em 1951 o IBOPE inicia o primeiro serviço de levantamento de 
audiências desse meio, oferecendo ao mercado índices domiciliares, utilizando o 
método flagrante, ou seja - em visitas pessoais nos domicílios, perguntava-se qual 
a sintonia do(s) televisor(es) naquele momento.

Com a evolução de número de domicílios com televisão, na década de 
1960 a coleta passa a ser feita por Tevêmetros, aparelhos capazes de registrar 
automaticamente a sintonia do televisor.

Ao final dos anos 1970, a participação do meio TV já detinha metade do 
investimento total em publicidade. Era hora de mudar e oferecer índices mais 
assertivos de audiência, ou seja, não mensurar somente domicílios, mas também 
pessoas. A partir de 1977, em São Paulo e Rio de Janeiro a informação de 
audiência individual passa a ser obtida por meio de uma amostra domiciliar com 
cadernos autopreenchidos.

Em 1988 finaliza-se o desenvolvimento dos aparelhos Peoplemeters, com 
tecnologia exclusiva possibilitando coleta, processamento e disponibilização 
dos dados de audiência em tempo real. Os primeiros relatórios domiciliares 
totalmente baseados em uma amostra Peoplemeter foram publicados em 1991, 
com dados de São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto as audiências individuais 
continuavam sendo obtidas por meio do painel de cadernos.

No ano seguinte, com o apoio de Agências e Emissoras de TV, o IBOPE 
amplia sua amostra de domicílios equipados com Peoplemeters em São Paulo, 
possibilitando a entrega de audiência domiciliar e individual, minuto a minuto.

A partir de 1995, inicia-se a expansão de meters para os demais mercados 
auditados, viabilizando assim a criação do Painel Nacional de Televisão (PNT), 
composto atualmente por 14 mercados regulares, com uma amostra de 4.230, 
representando 19.117.495 domicílios.

Em 2000, os relatórios de televisão até então disponíveis somente em versão 
impressa são substituídos por softwares, permitindo, assim, informações mais 
detalhadas sobre o comportamento do telespectador, como tempo de exposição, 
afinidade, alcance, entre outros. Em 2001 foi criado um painel para mensurar 
audiência de Pay TV, inicialmente apenas com São Paulo e Rio de Janeiro, e em 
2012 chegamos ao Pay TV 9 mercados.

Futuro Presente
Porém, o mundo não para. Tudo parecia confortável até a chegada da internet 

no dia a dia dos brasileiros. Nos últimos dez anos a penetração da web apontou 
crescimento de 120% no Brasil. Muitos diziam que a internet substituiria os 
demais meios de comunicação, mas não foi exatamente isso que aconteceu.

Com o acesso cada vez mais fácil a computadores e internet, mídias 
tradicionais como revista, jornal e rádio tiveram redução na penetração, mas 
isso também não quer dizer que as pessoas pararam de consumir esses meios ou

que eles estejam menos acessíveis. As pessoas simplesmente 
mudaram o modo de consumir, indo para a internet, 
celulares e tablets.

TV paga, por exemplo, com o lançamento de combos 
e pacotes mais econômicos por parte das operadoras, 
apresentou crescimento de 84% nos mesmos últimos 10 
anos. ATV aberta não tem mais como crescer verticalmente, 
ou seja, em penetração, pois o percentual quase chega à casa 
dos 97%. No entanto, o consumo de seu conteúdo pode vir
de outras plataformas - do celular, ...................................
da internet, no ônibus, no avião 
etc. Então, hoje o seu crescimento 
tende a ser horizontal.

E se as mudanças no ambiente 
de mídia apresentaram mudanças 
significativas, o consumidor 
também mudou. Durante muitos 
anos ele teve apenas um papel 
receptivo na comunicação com 
marcas e veículos. Hoje, muito 
mais atuante e com voz ativa 
profissionais de veículos, agências 
e anunciantes utilizam-se das 
redes sociais para falar com esse 
consumidor.

O Behavior Target - fruto da 
fusão das perguntas presentes no
Target Group Index com dados de audiência de TV — será 
a ferramenta de orientação estratégica utilizada, em 2013, 
com possibilidades de análises da audiência em targets 
comportamentais, além dos targets demográficos, até hoje 
utilizados nos estudos de televisão.

Futuro
O papel das empresas de pesquisa é entender o cenário, 

investigar novas tendências, investir em tecnologia e 
inovação para oferecer novas alternativas de mensuração da 
audiência da nova era do consumo midiático.

Sendo assim, o grande desafio agora é obter respostas 
com soluções inovadoras, como:

• Mensurar Consumo de TV Digital no Celular
• Mensurar o Consumo de TV, Internet e Celular de 

um Painel de Domicílios.
Difícil prever o futuro em termos do consumo de 

TV, porém sabemos que cada vez mais a fragmentação 
das audiências e o consumo de conteúdo em diversas 
plataformas acontecerão de forma crescente.
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A complexidade urbana interfere no indivíduo, que por meio da sua 
cadeia de necessidades impacta novamente o desenvolvimento das cidades, 
refletindo-se na potencialidade de consumo, no dimensionamento do “share 
of wallet” das famílias, nas necessidades de crédito e riscos de inadimplência, 
bem como no direcionamento de políticas governamentais — diversidade 
traduzida por indicadores que permitem mapear esta visão multifacetada.

Este mapeamento se torna possível por meio da geoanálise que permite 
agregar informações de diversas naturezas, trazidas para o mesmo tempo e 
espaço, viabilizando assim a construção de uma visão do indivíduo integrada 
ao seu meio ambiente.

O Censo 2010 do IBGE, por intermédio de sua multiplicidade 
e granularidade de informação, oferece essa visão multifacetada dos 
indivíduos quando aliada ao reconhecimento dos diversos Estágios de 
Desenvolvimento Urbano das cidades a partir de indicadores que integram 
os seus dados.

Para reconhecer as diversas tipologias da cidade encontram-se 
disponíveis técnicas de modelagem estatística que permitem desenvolver 
soluções tais como a Segmentação de Estágios de Desenvolvimento 
Urbano — que utiliza a delimitação geográfica dos setores censitários como 
unidade primária de informação, assim como dados provenientes de fontes 
de estatísticas públicas —, com o objetivo de integrar os múltiplos aspectos 
relativos ao desenvolvimento urbano.

Esta segmentação se baseia em cerca de 1,8 mil variáveis construídas 
a partir do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, agregando dados de 
potencial de consumo, educação, saúde, trabalho, bem como a proximidade

Mapa da Segmentação Estágios de 

Desenvolvimento do Município de São Paulo.

a bairros industriais, necessidade e acesso a lazer e 
alimentação, entre outras, qualificando de forma 
diferenciada os seus moradores.

Como resultado, são definidos sete grandes 
segmentos representantes de estágios diferenciados 
de um município: Solidez, Segurança, Equilíbrio em 
Conquista, Unipessoal, Estabilidade, Sobrevivência e 
Privação. Os segmentos são formados por grupos de 
setores censitários similares perante a sua composição 
domiciliar e de indivíduos, daí o conceito de serem 
multifacetados. Portanto, os segmentos representam 
uma proxy de qualificação para indivíduos.

Quando vistos sob a ótica do georreferenciamento, 
estes segmentos permitem entender a interferência do 
meio ambiente no indivíduo, direcionando soluções que 
englobam desde o gerenciamento de categorias a ser 
exposto em determinada loja até ofertas e promoções de 
comunicação voltadas à venda de um cartão de crédito 
- com abrangência vinculada à necessidade pessoal ou a 
uma política governamental.

Pela ótica da segmentação percebe-se claramente 
uma relação entre os aspectos de desenvolvimento 
e geográficos do município de São Paulo, em que 
se observam melhores condições socioeconômicas 
na região central e oeste, seguida por um anel 
de estabilidade — caracterizado pela imigração e 
desenvolvimento histórico da cidade — culminando 
numa periferia de níveis de sobrevivência e privação. 
Estes estágios convivem de forma integrada, como 
pode ser observado ao lado.

Para entender o perfil familiar que apoia esses 
segmentos, tem-se abaixo o descritivo de algumas das 
tipologias de moradores:

“Azuis", denominados de Solidez, 

são núcleos familiares que apresentam:

• Solidez e patrimônio: residem em moradias de alto 

padrão, na maioria equipados com tecnologia avançada e 

com presença de empregados domésticos.

• Estrutura familiar: estabelece-se pela composição de
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Text Box
Fonte: Revista PMKT21, São Paulo, n. 5, p. 13-15, 2013.




