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Não são só os telespectadores que estão 
rindo à toa. Os programas de humor 

também estão se divertindo muito por 
ganhar maior interesse da publicidade. O 
investimento publicitário em programas 
humorísticos na televisão aberta cresceu 
40% em um ano, o maior aumento per
centual entre os dez principais gêneros.  

A informação é do Monitor Evolution, 
do Ibope Media, que comparou o primei
ro semestre de 2013 com o mesmo perío
do de 2012. O valor passou de R$ 709 mi
lhões para R$ 989 milhões, acumulando 
um aumento de R$ 280 milhões. No perío
do, o número de inserções publicitárias 
em humorísticos subiu de 151.408 para 
184.422, o que também indica que o va
lor médio de cada inserção aumentou.

O setor que mais contribuiu para o au
mento da publicidade nos programas de 
humor nos últimos meses foi o de higiene 
pessoal e beleza, que dobrou seu investi
mento e chegou a R$ 140 milhões no pri
meiro semestre de 2013. Os maiores des
taques foram os anúncios de desodoran
tes e produtos para cabelos, como xam
pus. Os investimentos em propagandas 
de cerveja e de chocolate também foram 
destaques nos programas humorísticos.

Para assumir como o maior anunciante 
em programas de humor, a Unilever mais 
que dobrou seu investimento no primei
ro semestre de 2013, na comparação com 
o mesmo período do ano anterior, e che

indicadores - análise de mercado/ ibope media

Ligados e divertidos
Cresce o investimento publicitário nos programas de humor

gou a R$ 122,7 milhões.  Em segundo lu
gar ficou a Ambev, com R$ 95,8 milhões, 
também com uma ampliação significativa 
de seu investimento publicitário. 

O aumento do interesse das marcas de 
produtos e serviços pelos programas do 
gênero devese à busca de um público 
que, além de bemhumorado, tem bas

tante afinidade com a publicidade e com 
a tendência de consumo simultâneo dos 
meios de comunicação. 

Segundo a pesquisa Target Group In
dex, realizada em regiões metropolita
nas e em cidades do interior do Sul e do 
Sudeste, os consumidores de programas 
de humor têm uma atitude mais aberta 

em relação à mídia em geral. Entre os que 
viram televisão aberta pelo menos uma 
vez nos últimos sete dias, os que assistem 
a programas de humor frequentemente 
apresentam maior confiança na publi
cidade na televisão. Em média, eles têm 
afinidade 13% maior com a publicida
de televisiva do que a média de todos 

Jovens consomem mais programas de humor

Gênero, classe e faixa etária Assiste a programas de humor

Frequentemente Às vezes Nunca

Masculino 48% 20% 32%

Feminino 46% 21% 33%

AB 48% 22% 31%

C 47% 19% 34%

DE 41% 18% 39%

dez/19 61% 15% 24%

20 - 24 53% 21% 25%

25 - 34 50% 20% 29%

35 - 44 44% 21% 35%

45 - 54 41% 22% 37%

55 - 64 36% 23% 41%

65 - 75 30% 22% 47%

Distribuição dos telespectadores de programas de humor entre os que assistiram à TV aberta nos últimos sete dias, 
segundo a intensidade de consumo de programas de humor (frequentemente, às vezes ou nunca)
Fonte: Target Group Index BrY 13w2+Y14w1 – fev12 a jan13

Na classe AB, o interesse dos jovens por humor na TV é ainda maior

Assiste a programas de humor frequentemente

Faixa etária Total AB C DE

dez/19 61% 64% 59% 57%

20 - 24 53% 54% 52% 48%

25 - 34 50% 51% 51% 46%

Percentual dos telespectadores frequentes de programas de humor - jovens de 12 a 34 anos de idade, segundo a classe 
econômica e que assistiram à TV aberta nos últimos sete dias 
Fonte: Target Group Index BrY 13w2+Y14w1 – fev12 a jan13
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Publicidade em programas de humor na TV aumentou 40% de 2012 para 2013

989709687690

Em R$ milhões

Evolução do investimento publicitário em programas de humor na TV aberta, em R$ milhões – 2010 a 2013, com base no 
primeiro semestre de cada ano 
Fonte: Monitor Evolution/gênero humorístico

Pânico na Band e Zorra Total, da Globo (abaixo, com a presença de Joel Santana): aumentou o número de inserções e o valor médio de cada uma
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1587, p. 46, 25 nov. 2013.




