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Pelé, Ayrton Senna, Zico, Neymar, Nel-
son Piquet, Anderson Silva, Bernar-

dinho... Ídolos esportivos não faltam no 
 País. Eles alavancaram e continuam pro-
movendo suas respectivas modalidades 
como atrações de audiência garantida. Foi 
assim que, ao longo dos anos, os brasilei-
ros passaram a consumir esportes com ca-
da vez mais intensidade pela TV. Estudo 
Ibope Repucom mostra claramente es-
sa tendência ao apresentar o número de 
horas dedicadas às transmissões esporti-
vas de todo tipo, incluindo eventos, docu-
mentários e programas jornalísticos. No 
período analisado, entre 2007 e 2012, fo-
ram transmitidas nada menos que 232,5 
mil horas na TV brasileira, entre todas as 
modalidades esportivas. Considerando 
que em seis anos temos pouco mais de 
52 mil horas possíveis, foram transmiti-
das quatro vezes mais horas de conteúdo 
esportivo do que se poderia acompanhar. 

Em 2011 e 2012, o crescimento foi de 
expressivos 41%, passando de pouco mais 
de 37,5 mil para 53 mil horas transmiti-
das. Fato que se explica com a chegada 
de novos canais esportivos à grade regu-
lar da TV por assinatura e à abertura sa-
zonal de canais e espaços na grade da TV 
aberta, para a cobertura dos Jogos Olím-
picos de Londres. Além disso, a escolha 
do Brasil como sede da Copa das Con-
federações, Copa do Mundo e dos Jogos 
Olímpicos de 2016 já repercute de forma 
crescente na mídia.

Juntas, as seis principais modalida-
des (futebol, automobilismo, vôlei, tê-
nis, basquete e artes marciais/lutas) re-
presentam 80% das horas dedicadas ao 
esporte. Em 2007, elas tiveram 28.680 
horas transmitidas, número que evo-
luiu 49%, saltando para 42.699 horas em 
2012. Artes marciais/lutas, por exemplo, 
saiu de apenas 656 horas de exibição em 
2010 para 1.953 horas no ano passado, 
praticamente o triplo. 

O automobilismo também teve ge-

indicadores/ ibope media

Mais esporte na TV
Grandes eventos e novos canais impactam no volume de horas transmitidas 

Evolução do número de horas dedicadas ao esporte na TV
2007 2008 2009 2010 2011 2012

35.731 36.535 33.427 36.126 37.595 53.095

Variação de  
crescimento

2007 - 2008 2008 – 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012

2% -9% 8% 4% 41%

Crescimento em horas de exibição no período
Modalidades 2011-2012 2007-2012

Futebol 28% 46%

Automobilismo 122% 100%

Vôlei 71% 50%

Tênis 4% 6%

Basquete 50% 47%

Artes Marciais/Lutas 52% 99%

Modalidades 2012 Total de horas exibidas Share

Futebol 28.901 54%

Automobilismo 3.938 7,5%

Vôlei 3.147 6%

Tênis 2.463 4,5%

Basquete 2.297 4,3%

Artes Marciais/Lutas 1.953 3,5%

As preferências dos brasileiros estão 
relativamente em linha com o que as 
emissoras e canais disponibilizam em 
termos de horas de exibição para cada 
modalidade. Segundo o Target Group 
Index, estudo regular realizado pelo Ibope 
Media, 43% dos entrevistados afirmaram 
ter assistido a futebol nos últimos 12 
meses, sendo que 25% declararam ter 
visto automobilismo e 20% assistiram a 
uma partida de vôlei. A preferência por 
artes marciais/lutas registrou 18% no 
mesmo período, seguidos pelo basquete 
e tênis, com 11% e 8%, respectivamente. 
Esse resultado  reafirma a ascensão de 
horas exibidas para a modalidade de artes 
marciais/lutas. 

Preferências em linha

Afirmam ter assistido  
nos últimos 12 meses a  
uma transmissão de TV  
das seguintes modalidades

Futebol 43%

Automobilismo 25%

Vôlei 20%

Luta/Artes marciais 18%

Basquete 11%

Tênis 8%
Fonte: Ibope Media, Target Group Index

Fonte: IBOPE Repucom

mula 1, viu uma série de outras catego-
rias ganharem as telas da TV.

País do futebol
Como não poderia ser diferente, no 

país do futebol, essa modalidade regis-
trou tempo de exibição maior do que as 
demais em 2012, atingindo 54% do total 
com suas quase 29 mil horas transmiti-
das. Neste cenário, a Copa das Confede-
rações e a Copa do Mundo certamente 
alavancarão esses números, com a che-
gada de novos canais especializados e 
uma cobertura crescente desses eventos 
também pela TV aberta.  

No caso do vôlei, o crescimento se 
deu em picos, a partir das coberturas dos 
Jogos Pan-Americanos (2007 e 2011) e 
Olimpíada s (2008 e 2012). Esse esporte 

ultrapassou as três mil horas de exibi-
ção em 2012, somando uma participa-
ção de 6%. Também atrelado aos prin-
cipais eventos da modalidade, como os 
quatro torneios do Grand Slam, o tênis 
registrou share de 4,5% e quase 2,5 mil 
horas de transmissões no ano passado, 
seguido muito de perto pelo basquete 
que, com uma liga renovada, reconquis-
tou a confiança dos torcedores e foi exi-
bido em 2,3 mil horas, alcançando um 
share muito próximo ao do tênis. 

A modalidade artes marciais/luta ex-
plodiu no gosto popular e pode ser con-
siderado um caso à parte. A compra dos 
direitos pela TV aberta fez com que o vo-
lume de exibição desse esporte atingisse 
quase duas mil horas e um share de 3,5% 
em 2012. O que multiplicou em três ve-
zes seu volume de exposição. 

A intensificação da programação es-
portiva é um fato e tende a ser cada vez 
maior na medida em que se aproximam os 
grandes eventos. Ela beneficia não apenas 
o telespectador, mas também as marcas 
que têm à disposição uma gama ampla e 
variada de possibilidades de se mostrar 
para os consumidores. Ganham todos.

no país do futebol, essa 
modalidade registrou tempo de 
exibição maior do que as demais 
em 2012, atingindo 54% do total 
com suas quase 29 mil horas 
transmitidas
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Metodologia
O estudo Target Group Index, do 

Ibope Media é realizado 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. Ao todo, 
entre julho de 2011 e agosto de 2012, 
foram realizadas 20.736 entrevistas 
com pessoas de ambos os sexos das 
classes AB, C e DE com idades entre 
12 e 75 anos. A representatividade é 
de 49% da população brasileira entre 
12 e 75 anos, ou 71 milhões  
de pessoas.

nerosa exposição chegando a 3.938 ho-
ras em 2012, volume que representa um 
crescimento de 143% em relação a 2010. 
As novas emissoras segmentadas da TV 
por assinatura também são uma das ra-
zões para que o automobilismo tenha 
obtido uma expressiva evolução de 46% 
em exibição, de 2011 para 2012, atingin-
do praticamente quatro mil horas trans-
mitidas e share de 7,5%, que além da Fór-

Mais do que um jornal destinado a publicitários, o Meio & Mensagem é um veículo 
fundamental para profissionais nas áreas de negócios, produtos, pesquisa e muitas 
outras. Isso porque traz, semanalmente, reportagens essenciais sobre comunicação, 
marketing e mídia, além de oferecer descontos exclusivos em eventos importantes, 
como Wave, ProXXIma e MaxiMídia. Assine o Meio & Mensagem e tenha acesso ao 
conteúdo mais completo do segmento, elaborado por quem mais entende do assunto.

Em outras palavras,   100%   do que você precisa para ficar sempre bem informado.
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As movimentações,
os rumos e os perfis dos 
profissionais que fazem 
crescer este setor.

Inovação, estratégias, 
gestão e os novos 
desafios do marketing.

Entrevistas
e análises com
lideranças 
do mercado.

Negócios, debates
e tendências da mídia 
no Brasil e no mundo.

Criatividade, agências, 
produtoras, prêmios e 
os principais eventos da 
indústria da comunicação.

Só quem assina Meio & Mensagem 
tem acesso às informações 

mais importantes sobre o mercado.

Adquira mais conteúdo. Compartilhe informações. Não perca tempo 
buscando as novidades.

Multiplique os seus 
conhecimentos.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing esportivo, São Paulo, p. 30, 10 jun. 2013.




