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Insights sobre social TV
Pesquisa mostra relações entre a audiência e o hábito de comentar na internet

O aumento da presença da internet 
nos domicílios brasileiros nos últi-

mos anos trouxe novo comportamen-
to de consumo de televisão. Trata-se do 
hábito de assistir a programas de TV ao 
mesmo tempo em que se navega na rede. 
Além do consumo simultâneo das duas 
mídias, também cresce nas redes sociais 
o número de comentários sobre o conte-
údo da programação.

O Ibope Media estuda esse fenômeno 
desde 2011, quando começou a apresen-
tar pesquisas sobre o impacto da aproxi-
mação da televisão e da internet. Segundo 
as primeiras pesquisas, o que leva o in-
ternauta a comentar em um site social a 
programação da televisão são, principal-
mente, fatos que sejam divertidos, polê-
micos, diferentes ou inesperados.

Essas motivações são bem diferentes 
das que levam o telespectador para a fren-
te da TV, em geral, motivado pelo hábi-
to de acompanhar uma programação da 
qual é fã. Os programas aguardados com 
maior expectativa, como grandes jogos de 
futebol e capítulos finais de novelas ou de 
reality shows, são fortes geradores tanto 
de comentários dos internautas quanto 
de audiência na televisão. Nesses casos 
de grande expectativa, o volume de co-
mentários é muito maior do que nos de-
mais dias, com pico ainda mais elevado 
de buzz social do que o crescimento da 
audiência do programa.

Os estudos constataram ainda que as 
mensagens sobre televisão são muitas 
vezes um fenômeno instantâneo, depen-
dente do momento em que a atração está 
sendo mostrada na telinha. Com base nas 
mensagens em redes sociais sobre a exi-
bição de uma premiação em 2011, o Ibo-
pe Media apurou que o momento em que 
o programa estava no ar foi responsável 
por sete vezes mais mensagens por hora 
do que o dia seguinte e 28 vezes mais for-
te do que nas horas anteriores ao evento.

Mesmo que a maioria dos comentários 
surja no instante em que a cena vai ao ar, 
uma parte da conversa é capaz de se pro-
longar nos dias seguintes, dependendo de 
como os internautas interpretam esses fa-
tos televisivos, transformando-os em vi-
rais ou memes, que são as brincadeiras, 
com outros significados. 

Comportamento
Em 2012, o Ibope Media descobriu, na 

pesquisa Social TV, feita em 13  regiões 
metropolitanas sobre o uso simultâneo 
de TV e internet, que 18% dos telespec-
tadores consomem televisão e internet 
ao mesmo tempo. Esse hábito é mais for-
te entre os jovens. No grupo dos adultos, 
destacam-se as mulheres e as pessoas de 
classe A/B.

Para saber quais são os tipos de pro-
gramas que têm maior afinidade com o 
grupo de pessoas que habitualmente con-
somem TV e internet simultaneamente, 
foram mescladas informações de audiên-
cia de televisão com características com-
portamentais da população por meio do 
Target Group Ratings (TGR). 

mostram menos afinidade. Por outro la-
do, o gênero musical atinge 150, segui-
dos pelos reality shows (125), humorís-
ticos (106) e games (103). 

Cerca de um terço dos consumidores 
simultâneos de TV e internet realizam 
comentários sobre os programas, confor-
me apontado pelo estudo Social TV. Esses 
mesmos grupos — jovens, mulheres e pú-
blico A/B —, são os que mais comentam.

É interessante observar que os jovens 
comentam nas redes sociais com tanta 
naturalidade que nem o tipo de equipa-
mento disponível parece fazer diferença. 
Os computadores de mesa são os mais 
usados (69%), mas notebooks (47%) e, 
principalmente, tablets e smartphones 
(11%), vêm ganhando terreno, sobretu-
do entre telespectadores adultos. Os jo-
vens são comentaristas frequentes mes-
mo quando só dispõem de um computa-
dor de mesa para isso.

Mais de 70% desses consumidores si-
multâneos disseram que procuram na in-
ternet informações motivados pelo que 
está sendo mostrado na telinha. Porém 
o uso maior é de redes sociais pelos jo-
vens para comentar sobre os programas, 
sobretudo novelas, noticiários, esportes 
e reality shows.

Audiência x buzz
Para entender o fenômeno da social 

TV e suas possíveis influências na audi-
ência, o Ibope Media realiza uma série de 
estudos que comparam a audiência com 
o buzz online, junto a parceiros como 
Qual Canal e TTV. O mais recente estudo, 
 realizado com a Qual Canal, mostrou que 
quase sempre o número de mensagens 
nas redes sociais é maior nos primeiros 
instantes de exibição de um programa e 
que esse volume cai gradualmente, mi-
nuto a minuto. Mesmo que ao longo do 
programa a audiência cresça, o número 
de comentários tende a diminuir duran-
te a exibição.

Outra descoberta aponta que os dias 
com maior número de comentários não 
são necessariamente os de maior audi-
ência, indicando que parece não haver 
correlação. Ou seja, há dias em que a au-
diência do programa cresce e o buzz não 
acompanha esse aumento, enquanto há 
outros em que o buzz sobe muito mais 
do que a audiência. Os dados prévios do 
estudo sugerem ainda que os programas 
com alto índice de audiência tendem a 
apresentar melhor correlação entre audi-
ência e  buzz. Nesses programas, os dias 
com maior audiência também são os dias 
com maior número de comentários.

A confirmação da existência de corre-
lação em determinados programas, faixas 
de audiência e idade dos telespectadores 
ainda não prova necessariamente causa e 
efeito. Até agora, parece haver maior in-
fluência do nível de audiência na quan-
tidade de comentários do que o inverso. 
Mas as primeiras descobertas já são ca-
pazes de apontar a existência de algumas 
relações entre audiência e volume de co-
mentários em redes sociais.

Jovens comentam mais

Total 0 masc. femin.
até fund. 
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inc. sup. comp. AB C DE

Total 2.501 46% 54% 19% 64% 17% 59% 39% 2%

10 a 24 anos 1.437 48% 52% 30% 67% 3% 53% 45% 2%

25 anos e + 1.064 44% 56% 3% 61% 36% 67% 31% 2%
Fonte: Social TV 2012/ Telespectadores internautas separados por gênero, escolaridade e classe, segundo a faixa etária

Novelas são os programas mais comentados
Assistidos Comentados

Total (000) 8.755 2.501

Jornais/noticiários 53% 38%

Novelas 52% 40%

Filmes ou documentários 30% 23%

Esportes 26% 31%

Seriados 23% 22%

Reality shows 17% 29%

Infantis/desenhos 15% 5%

Shows musicais 10% 11%

Minisséries 10% 8%

Femininos ou de auditório 9% 8%

Comerciais/propagandas 9% 3%

Outros 3% 4%

Não sabe/não opinou 0% 1%
Fonte: Pesquisa Social TV, realizada no período de 13 a 29 de fevereiro de 2012, com 18.599 pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, em 13 regiões metropolitanas, representando uma população de 51.675.000 pessoas 

As mulheres com idade entre 18 e 49 
anos, que possuem smartphone e que as-
sistem à  TV e acessam a internet conjun-
tamente, demonstram grande afinidade 
com reality shows, programas de saúde 
e femininos. Considerando os progra-
mas exibidos pelas quatro maiores redes 
de TV no primeiro semestre de 2013, os 

 reality shows atingiram 127 de afinidade 
com esse grupo, ou seja, essas mulheres 
assistem 27% a mais que o total da popu-
lação. Por outro lado, as novelas lideram o 
ranking de audiência entre esse público.

Entre as mulheres mais jovens, com 
idade dos 12 aos 24 anos, os programas 
de saúde e femininos fazem parte dos que 

Mulheres entre 18 e 49 anos que possuem smartphone  
e assistem TV e acessam internet ao mesmo tempo
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Fonte:  Target Group Ratings/ 1º semestre de 2013 – Grande São Paulo. Foram considerados apenas os gêneros que tiveram no 
mínimo 1 ponto de audiência

Mulheres entre 12 e 24 anos que possuem smartphone  
e assistem TV e acessam internet ao mesmo tempo
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1574, p. 46, 26 ago. 2013.




