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INDICADORES/ANÁLISE DE MERCADO – IBOPE MEDIA

País em rede
Na esteira do aumento do acesso por banda larga, 
cresce a publicidade na internet brasileira

A internet apresentou o maior cresci-
mento proporcional do investimento 

publicitário em 2012 no Brasil. No total 
do ano foram investidos na web, segun-
do o Ibope Media, R$ 6,5 bilhões, valor 
21% superior aos R$ 5,4 bilhões conso-
lidados em 2011. Em volume acrescido, 
a internet só perdeu para a televisão 
aberta. De acordo com o AdRelevance 
(serviço que monitora a publicidade on-
line), ao longo de 2012 foram publica-
dos mais de 20 mil banners por mês, de 
cerca de 2,5 mil diferentes anunciantes.

O crescimento do interesse publici-
tário pela internet procura se aproveitar 
da massa de internautas que avança to-
dos os meses. O expressivo número de 
94,2 milhões de pessoas com acesso à 
web no Brasil, em todos os ambientes 
de navegação, foi informado pelo Ibo-
pe Media no terceiro trimestre de 2012.

O acesso em casa ou no trabalho, no 
começo de 2013, chegou a 72,3 milhões 
de pessoas em todo o País, com desta-
que para o acesso em casa, que já é de 
69,5 milhões, conforme o último levan-
tamento da pesquisa NetView. Destas, 
42,5 milhões foram usuárias ativas do-
miciliares em janeiro de 2013. 

Os brasileiros que passaram a usar 
mais a internet em 2012 foram os cida-
dãos de Curitiba, Fortaleza, São Paulo 
e Rio de Janeiro, segundo a 24a Inter-
net Pop. E o uso em residências é o que 
mais cresce. No final de 2012, metade 
da população que vive em regiões me-
tropolitanas já tinha internet em casa. 
Em poucos anos, o Brasil saiu da nave-
gação em lan houses para a utilização 
da internet em casa.

Agora, o País vive o começo do aces-
so domiciliar pelos equipamentos mó-
veis. No acesso por outros aparelhos que 
não o computador, começa a crescer a 
participação do tablet, que vem sendo 
usado com frequência cada vez maior, 
por meio de conexão wi-fi, para aces-
so a sites de redes sociais no conforto 
do lar. Nas principais metrópoles, o ta-
blet já é o novo aparelho para conexão 
à internet nos domicílios.

Mais rápido
Além da motivação por usar sites de 

redes sociais, o acesso à internet em ca-
sa no Brasil também cresce à medida 
que se expande a oferta de serviços de 
banda larga e melhora a relação entre o 
preço desses serviços e a renda das fa-
mílias. O relatório sobre uso de banda 
larga em residências do Ibope Media es-
timou, em dezembro de 2012, que das 
69,5 milhões de pessoas que têm acesso 
domiciliar, 16% já moram em casas com 
conexão de mais de 8 Mbs. Em 2010, es-
sa conexão chegava a apenas 5%.

Os sites e serviços com maior afini-
dade entre os usuários de conexões de 
mais de 8 Mbs são os de telefonia por 
voz IP, os de previsão do tempo e os de 

finanças. Em dezembro de 2012, 678 mil 
usuários domiciliares visitaram sites re-
lacionados à telefonia por meio de co-
nexões de mais de 8 Mbs. Esse número 
correspondeu a 10,1% de todos os usu-
ários dessa conexão no mês e mais que 
o dobro do alcance desses sites em to-
da a internet domiciliar.

Mas não é só a renda e o custo do ser-
viço que contam. A escolaridade cum-
pre um papel ainda mais importante 
que a renda para incentivar o aumen-
to do acesso e da inclusão digital. Um 
estudo do Ibope Media, com base nos 
números da pesquisa Target Group In-
dex, revelou que, independentemente 
da renda, as famílias com mais escola-
ridade também têm maior acesso. 

Entre as famílias com renda entre R$ 300
e R$ 600, as que têm o chefe analfabeto 
registram presença de internet de ape-
nas 6%. Nas famílias de mesma renda, 
mas com chefe com curso superior, a 
penetração sobe para 50%. O nível de 
instrução também provoca os mesmos 
efeitos nos domicílios com rendimen-
to mais alto.

Investimento publicitário, por meio (em R$ mil)
Janeiro a dezembro de 2011 x janeiro a dezembro de 2012

Meio
2011 2012 variação

R$ % R$ % %
Total 88.318.651 100 94.902.378 100 7

TV Aberta 46.377.453 54 51.279.565 53 11
Jornal 17.252.925 18 16.744.650 20 -3
TV por Assinatura 7.466.361 8 7.978.162 8 7
Revista 7.259.055 8 7.245.711 8 0
Internet 5.393.712 7 6.538.399 6 21
Rádio 3.659.343 4 4.196.958 4 15
Mobiliário Urbano 446.210 1 495.605 1 11
Cinema 341.723 0 313.308 0 -8
Outdoor 121.868 0 110.018 0 -10
Fonte: Ibope Media/ Monitor Evolution

Diversão e arte

Atividades realizadas — 30 dias %
Casados 

jovens
Casados 
maduros

Solteiros 
jovens

Solteiros 
maduros

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Ouvir música 52% 54% 46% 60% 45%

Ir a shopping centers 42% 44% 39% 48% 35%

Reunir-se com os amigos 38% 38% 33% 45% 32%

Ir a restaurantes/sair para jantar 35% 37% 35% 39% 30%

Ler livros 35% 32% 33% 39% 32%

Ir à praia/lagoa 28% 30% 25% 33% 22%

Sair para caminhar 27% 23% 30% 25% 30%

Cozinhar/atividades de culinária 25% 25% 24% 26% 24%

Fotografia 25% 27% 20% 32% 18%

Assistir a eventos culturais 23% 21% 20% 29% 20%

Ir a shows musicais 22% 22% 16% 32% 16%

Sair para beber/ir a bares 22% 25% 18% 27% 19%

Passear fora da cidade 20% 22% 19% 22% 16%

Fazer palavras cruzadas 19% 17% 18% 21% 20%

Ir a shows/concertos casas de 
espetáculos

17% 17% 12% 26% 12%

Sair para dançar 17% 17% 10% 25% 13%

Disputar jogos de mesa/ baralho 17% 18% 12% 23% 11%

Ir a clubes 16% 17% 14% 21% 12%

Ir a parques 16% 18% 14% 20% 12%

Decorar a casa 15% 17% 16% 13% 15%
Casados — casado ou vive com companheiro. Solteiro — solteiro, separado, divorciado ou viúvo. 
Jovens — 12 a 34 anos. Maduros — 35 a 75 anos 
Fonte:  Ibope Media — Target Group Index (fev11/fev12 )

Evolução do número de campanhas, 
de anunciantes e de banners
Janeiro de 2011 a dezembro de 2012

Mês Camp. Anunc. Banners

Jan/11 4.372 1.613 12.194

Fev/11 4.367 1.692 12.491

Mar/11 4.940 1.889 14.218

Abr/11 4.948 1.953 14.479

Mai/11 5.686 2.120 16.644

Jun/11 5.738 2.211 16.938

Jul/11 5.469 1.968 16.364

Ago/11 5.741 2.166 16.868

Set/11 6.295 2.392 17.432

Out/11 6.620 2.465 19.497

Nov/11 6.610 2.448 20.707

Dez/11 6.800 2.414 21.956

Jan/12 6.090 2.124 20.613

Fev/12 5.312 1.954 16.814

Mar/12 5.846 1.987 18.223

Abr/12 6.298 2.081 20.332

Mai/12 7.030 2.306 22.880

Jun/12 7.042 2.361 21.510

Jul/12 7.193 2.361 21.846

Ago/12 7.333 2.358 22.230

Set/12 7.106 2.335 21.589

Out/12 8.057 2.484 23.553

Nov/12 8.032 2.540 23.336

Dez/12 7.419 2.487 21.689
Fonte: Ibope Media/ AdRelevance

Metodologia
Monitor Evolution – Software que 
possibilita o monitoramento dos principais 
veículos brasileiros, permitindo analisar 
o movimento da concorrência em relação 
à sazonalidade, priorização de mercados, 
rentabilidade, share of voice (SOV), share  
of spending (SOS), participação etc. 
Cobertura nacional: 38 mercados de TV 
aberta, 39 canais de TV por assinatura, oito 
mercados de rádio, 250 títulos de revista, 
24 mercados com 64 títulos de jornal,  30 
mercados de outdoor, 11 mercados com 564 
salas de cinema, seis portais de internet 
e dez mercados com cinco exibidoras de 
mobiliário urbano.
Internet POP — Mapeamento dos hábitos de 
consumo da internet no Brasil, permitindo 
investigar as constantes evoluções do 
meio. Período: 24/9 a 7/10/2013. Mercados 
pesquisados: regiões metropolitanas de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza, Salvador, 
Florianópolis, Goiânia e Vitória, além de Distrito 
Federal e Campinas. Mais de 18 mil entrevistas 
com população com dez anos e mais.

Netview — Ferramenta que fornece 
informações detalhadas sobre o 
comportamento e características 
demográficas do internauta brasileiro por 
meio de um painel, realizado em parceria 
com a Nielsen, a fim de representar o 
universo estimado de usuários com acesso 
à internet nos dois ambientes: domiciliar 
e trabalho. 
AdRelevance — Ferramenta de 
monitoramento e análise de campanhas 
online, permite verifi car se os anúncios 
e o planejamento de mídia online foram 
executados conforme o esperado.
Target Group Index — Estudo single source 
sobre o consumo de produtos, serviços 
e mídia, estilo de vida e características 
sociodemográfi cas. Entrevistas rea lizadas 
nas regiões metropolitanas de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, 
Brasília e nos interiores de São Paulo e das 
regiões Sul e Sudeste. Universo pesquisado: 
pessoas de ambos os sexos das classes AB, 
C e DE com idades entre 12 e 75 anos. Banco 
utilizado: Ano 12 onda 2 + Ano 13 onda1 
(fev/2011 a fev/2012).

Evolução do número de pessoas com acessoà internet em qualquer ambiente (em milhões)

3º trimestre de 2011 a 3º trimestre de 2012

Pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer local
Pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer local e pessoas de 
2 a 15 anos de idade com acesso em domicílios

Fonte: Ibope Media
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1550, p. 22, 11 mar. 2013.




