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Já não é mais su� ciente saber os núme-
ros de audiência nas telas das TVs pa-

ra realmente medir o alcance da progra-
mação das redes abertas. Tem quem as-
sista na internet e quem pega o sinal da 
TV em celular, smartphone e tablet, mas 
também dá para ver a programação den-
tro de ônibus ou do trem. Diante desse 
universo de possibilidades, os institutos 
de pesquisa, em várias partes do mundo, 
estão debruçados sobre projetos para de-
senvolver ferramentas que permitam me-
dir o que é visto na internet pelas smart 
TVs, nos computadores, nos dispositivos 
móveis. No Brasil, o Ibope garante que, 
até o � nal deste ano, começará a medir a 
audiência em telefones celulares. A ferra-
menta já está em fase de testes.

“O Ibope Media vem sempre estudan-
do e avaliando o que está em desenvolvi-
mento pelo mundo e, a partir de recente 
parceria com a Video Research (empresa 
japonesa que monitora audiência em dis-
positivos móveis), atuará também na afe-
rição de audiência da TV digital no celu-
lar”, avisa Antonio Wanderley, chief ma-
rketing o�  cer (CMO) do Ibope Media. O 
sistema será instalado apenas no celular 
de quem vai participar da pesquisa. Mas 
todos os modelos, de todos os fabrican-
tes, poderão ser monitorados, desde que 
tenham recepção de TV digital. “Com o 
lançamento do Ibope Media Lab, estes 
desenvolvimentos passam a ocorrer com 
maior participação do mercado”, comple-
ta Wanderley.

O Media Lab foi lançado em março e 
pode ser descrito como um “laboratório” 
para desenvolvimento de iniciativas ino-
vadoras — novas soluções, ferramentas, 
métricas e metodologias — em conjunto 

AUDIÊNCIA

com outros parceiros. Entre as iniciativas 
estão a medição de audiência de TV con-
sumida via celular, métricas de Social TV 
e a implantação da medição de audiência 
de conteúdos gravados e assistidos poste-
riormente, ou TSV (time-shifted viewing).

As inovações desenvolvidas pelo Ibope 
surgem a partir da necessidade de oferecer 
ao mercado métricas que re� itam o novo 
comportamento de consumo, seja por vá-
rios meios (multimeios) ou em distintas 
plataformas (multiplataformas), explica o 
CMO da empresa de pesquisa. Por exem-
plo, a nova geração de peoplemeters (DIB 
6) já foi concebida pensando na medição 
do conteúdo audiovisual nas quatro telas 
— televisão, computador, mobile e tablet.

O DIB 6 é também a solução para mo-
nitorar os conteúdos televisivos assistidos 

em aparelhos conectados à internet (smart 
TVs) e será implantado em três etapas. A 
primeira contempla o monitoramento 
de programas transmitidos ao vivo (live 
viewing), desde que vistos por meio das 
smart TVs e sejam os mesmos que os exi-
bidos originalmente. A segunda fase per-
mitirá o monitoramento de conteúdos gra-
vados e assistidos posteriormente (TSV). 

Por � m, outra solução será adotada, em 
uma terceira etapa, para identi� car conte-
údos mostrados via internet e acessados 
por outros dispositivos, como computa-
dores. A primeira está em fase de implan-
tação e as demais, em desenvolvimento. 
Atualmente, o Ibope Media não tem es-
tudo algum referente à audiência em te-
las instaladas em ônibus e trens.

“O consumo de conteúdo de TV está 

Nos Estados Unidos, a Nielsen 
pretende, a partir de setembro, medir a 
audiência dos programas de televisão 
assistidos na internet. E vai incluir, 
nas aferições, as residências sem TV 
por assinatura que tenham aparelhos 
conectados à web. O planejamento de 
medição da audiência que acompanha 
as atrações televisivas pela internet por 
conexão banda larga, entretanto, não 
inclui outros dispositivos, como tablets 
ou serviços de video-on-demand do 
tipo como Netfl ix – que exibe até 
séries exclusivas, como House of 
Cards, por exemplo.

em mutação. Hoje pode ser acessado via 
internet e é importante acompanhar esta 
evolução”, considera Glen Valente, diretor 
comercial do SBT. Segundo ele, em março 
o site da emissora atingiu 29 milhões de 
pageviews, sendo as páginas mais acessa-
das as do infantil Carrossel, (8,7 milhões 
de views e 1,8 milhão de vídeos views), da 
novela A Usurpadora (1,05 milhão views) 
e Eliana (900 mil views).

Via internet
Na Record, também em março, as dez 

páginas mais acessadas (de acordo com 
o   Adobe Omniture) foram, pela ordem 
Programa do Gugu, Balacobaco, Hoje em 
Dia, José do Egito, Programa da Tarde, Ba-
lanço Geral, O Melhor do Brasil, Legen-
dários e Cidade Alerta.

Além da tela 
do televisor

Os planos da Nielsen nos EUA
Em outra frente, a Nielsen, em 

parceria com a SocialGuide, tem um 
estudo que mostra a relação entre 
audiência e comentários no Twitter. 
Por esse levantamento, 32 milhões de 
pessoas tuitaram a respeito de TV nos 
Estados Unidos em 2012, mostrando que 
os telespectadores estão engajados na 
programação, principalmente na faixa etária 
de 18 a 49 anos. Nos EUA, 80% dos usuários 
de smartphones e tablets assistem à TV ao 
mesmo tempo em que usam estes aparelhos, 
pelo menos uma vez por mês. Enquanto 
estão à frente da TV, 40% costumam acessar 
pelo menos uma rede social.

Recentemente, a Nielsen fez uma 
pesquisa que reforça a necessidade de 
se medir a audiência além do tradicional 
televisor. O estudo identifi cou que mais 
de cinco milhões de norte-americanos 
não assistem à TV em casa — em 2007, 
esse número era cerca de dois milhões. 
Diante disso, a empresa constatou que 
5% do público norte-americano já não 
se enquadra na medição tradicional de 
audiência. Desse total, 53% continuam 
ligados na programação da TV, mas 
via internet (computadores), 
enquanto 8% assistem via tablet e 
6% preferem os smartphones.

Já em fase de testes no Brasil, ferramenta 
vai aferir o consumo de programas 
em dispositivos móveis

Por SANDRA REGINA DA SILVA
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Página do programa da Eliana na web alcançou 900 mil views 

Assistir à televisão e, 
simultaneamente, comentar o 
conteúdo nas redes sociais — online 
ou via celular —, é outra frente de 
pesquisa do Ibope. Em 2012, o instituto 
realizou um levantamento com a 
identificação de 29% dos consumidores 
simultâneos de TV e internet que 
fazem comentários online sobre 
os programas, sobretudo em redes 
sociais. Um em cada seis brasileiros 
navega na internet enquanto vê 
televisão, de acordo com o estudo 
Social TV, do Ibope Nielsen Online, 
realizado em 13 regiões metropolitanas 
com 18 mil pessoas.

Os números indicam: entre os 
internautas domiciliares brasileiros 
que haviam usado a internet e  
assistido à TV durante uma semana, 
43% têm o hábito de ver televisão 
enquanto navegam na internet.  
Destes, 59% declararam fazer isso 
todos os dias.

Os jovens — principalmente de 
20 a 24 anos — representam os que 
mais assistem à TV com internet, 
mas são os de 15 a 19 anos os que 
mais comentam sobre a televisão na 
rede. Entre os adultos, esse hábito é 
maior entre mulheres e pessoas de 
classe econômica A/B. Além disso, 
mais de 70% desses consumidores 
simultâneos afirmam que procuram na 
internet informações sobre o que está 
sendo mostrado na TV e 80% admitem 
ter ligado a televisão ou trocado de 
canal motivados por uma mensagem 
recebida via net.

“A internet pode ajudar a construir 
uma relação com o telespectador 
e é um alavancador de audiência”, 
avalia o diretor-geral da Rede Globo, 
Carlos Henrique Schroder. Para se ter 
uma ideia do que podem representar 
esses comentários nas redes sociais, 
em quatro minutos do BBB13, após 
Pedro Bial anunciar Fernanda Keulla 
a vencedora do reality show — e até 
a saída dela da casa, a Rede Globo 
acumulou 26.464 menções no  
Twitter e no Facebook.

Na Record, Legendários lidera a 

Programas mais assistidos e comentados pelos 
consumidores simultâneos (TV + internet)

JORNAIS/ NOTICIÁRIOS

NOVELAS

FILMES OU 
DOCUMENTÁRIOS

ESPORTES

53%

38%

52%

40%

30%

23%

26%

31%

Frequência de consumo simultâneo (tv + internet)

Todos 
os dias

4 a 6 vezes 
por semana

2 a 3 vezes 
por semana

1 vez por semana 
ou menos

Fonte: Pesquisa Social TV/ Ibope Nielsen Online (2012)

Consumo simultâneo (tv + internet)

59%

70% dos consumidores 
simultâneos navegam 
motivados pela TV

80% destes consumidores 
que também comentam assistem 
à TV motivados pela internet

Assistidos Comentados

59%

13%
20%

7%

Emissoras de olho na social TV
lista dos mais comentados nas redes 
sociais, seguido pelos reality shows 
A Fazenda, Got Talent, Ídolos Kids e 
O Aprendiz. “Há um monitoramento 
constante, feito em real time pela nossa 
equipe de redes sociais, mensurando 
relevância, capacidade de interação, 
menções, tweets, retweets, quantidade 
de comentários, likes e demais 
features específicos de cada rede que 
trabalhamos”, explica Antonio  
Guerreiro, diretor-geral de internet da 
Record e do R7.

A tabulação destes dados dá 
à emissora o que a equipe chama 
internamente de índice de “interência” 
(e não audiência) de cada um dos 
programas. Guerreiro costuma salientar 
que, na internet, não se deve trabalhar 
com o conceito de audiência, pela 
pluralidade do canal. Assim,  
“interência” seria a união de  
“audiência” com “interatividade”.

No SBT há uma assessoria para cuidar 
exclusivamente do monitoramento da 
emissora nas redes sociais. A novela 
Carrossel é um dos programas mais 
comentados e curtidos, segundo os 
relatórios, por atingir um público que 
domina o Twitter. “Temos também o 
programa da Eliana, que gera bastante 
repercussão nas redes sociais, 
principalmente com o quadro Rola ou 
Enrola, além da novela A Usurpadora, 
que quase diariamente está entre 
os assuntos mais comentados do 
microblog”, conta o diretor comercial, 
Glen Valente. Conforme ele, os demais 
programas do SBT geram bastante 
movimento, mas isso varia conforme  
os artistas convidados e os  
assuntos abordados.

O Ibope Media, utilizando-se da  
área de learning & insights, planeja 
realizar diferentes estudos para 
entender de que maneira a interação  
do usuário no ambiente digital  
influencia o consumo de televisão. 
“Estamos avaliando as diferentes 
soluções no mercado para decidir a 
melhor forma de integrar esses dados”, 
conta Antonio Wanderley, CMO da 
empresa de pesquisa.

A Globo está em fase de análise e até 
criou um comitê de internet para decidir 
pela extensão ou não do conteúdo para a 
web — e de qual maneira. Algumas expe-
riências foram feitas, conforme informa 
Carlos Henrique Schroder, diretor-geral 
da Rede Globo, como a exibição de um 
capítulo inteiro da novela O Astro. “Quem 
assistiu na internet foi justamente quem 
perdeu o capítulo exibido na TV”, explica. 
Outros testes incluem o telejornal SPTV e 
o Globo Esporte, desde o início de 2013, 
com exibição simultânea. O programa 
esportivo, por exemplo, registrou 30 mil 
acessos por dia.

Concorrência
Enquanto o Ibope investe em novas 

ferramentas, outros institutos olham com 
atenção o mercado brasileiro. Depois de 
a Nielsen, em 2012, desistir dos planos de 

atuar na medição de TV no Brasil, com a 
justificativa de que era inviável pelo custo 
de implantação, agora outro player ten-
ta fincar sua bandeira no País: a alemã 
GfK. Trata-se da quarta maior empresa 
de pesquisa do mundo, atrás apenas da 
própria Nielsen, da Kantar e da Ipsos. Só-
cio do Controle da Concorrência, Fábio 
Wajngarten está intermediando as nego-
ciações entre GfK e emissoras brasileiras. 

A empresa alemã, neste momento, co-
lhe dados e aprimora a tecnologia para 
entrar no mercado nacional, mas a da-
ta ainda não foi divulgada. Wajngarten 
diz que o principal entrave para a che-
gada de um concorrente ao Ibope — o 
custo da captura de dados e a elabora-
ção de pesquisas de TV — não se mostra 
um problema ao novo player. Com pes-
quisas de mercado, a Gfk Brasil atua por 
aqui há 23 anos.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV aberta, São Paulo, p. 20-21, 29 abr. 2013.




