


Quem somos?



⁻ Vanguarda

⁻ Excelência - profissionais especializados

⁻ Qualidade e credibilidade das 
informações, desde a coleta de dados 
até o tratamento e apresentação final

⁻ Tradição - 67 anos de atuação no 
mercado brasileiro, pioneiro em suas 
frentes de atuação

⁻ Presença expressiva na América Latina

⁻ Líder em ratings online nos EUA

⁻ Presença Global 

⁻ Portfólio diversificado de produtos

⁻ Integridade e compromisso com uma 
metodologia precisa, rigorosa e 
auditada 

⁻ Inovação e investimento nas melhores 
tecnologias para o meio online

⁻ Diversidade e complementaridade que 
garantem insights precisos do 
comportamento do consumidor

⁻ Experiência em medição multi-plataforma



Experiência Consolidada

Desenvolvimento de ferramentas de análise

Exclusividade
Pré e pós-vendas local para atendimento exclusivo e suporte contínuo

Soluções Integradas
Portfólio completo de produtos para medição do ambiente online - audiência, 
monitoramento e campanhas

Media Class
Reconhecido pelo mercado, é um programa de treinamento que tem como 
objetivo capacitar nossos clientes para utilização dos softwares
disponibilizados

Nossa Bagagem = 11 anos de uma 
parceria de sucesso



Comportamento 
dos investimentos 
publicitários



1 Comercio e Varejo / Institucional Comercio e Varejo

2 Internet / E Commerce

3 Institucional Mídia / Mídia Impressa

4 Mercado Imobiliário / Construção e Incorporação

5 Serviços ao Consumidor / Ensino Escolar e Universitário

6 Institucional Mídia / Mídia Eletrônica

7 Internet / Institucional Internet

8 Informática / Hardware

9 Mercado Financeiro e Seguros / Serviços Bancários

10 Internet / Provedor

Fonte: Ad Relevance, Brasil, dez/09.

Ranking das Categorias por número de 
campanhas em 2009
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Fonte: AdRelevance, Brasil, mar/10.

Evolução do número de anúncios
Crescimento de 74% de 2009 para 2010

Nokia
1° lugar em 
campanha 
Jan/10 IAB



SHARE POR MEIO 2008

TV POR 

ASSINATURA

8,1%

TV

50,0%

INTERNET

2,7%

CINEMA

0,7%

OUTDOOR

0,1%

JORNAL

24,8%
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9,3%
RADIO

4,3%

SHARE POR MEIO 2009

TV POR 

ASSINATURA

8,2%

TV

52,4%

INTERNET

2,8%

CINEMA

0,6%

OUTDOOR

0,2%

JORNAL

22,6%

REVISTA

8,8%
RADIO

4,4%

R$ 59.643.819,47 R$ 64.009.364,20

Fonte: Monitor Online, dez/09. Em 2009 seriam R$ 1,8 bi do meio Internet.

Share por meio
Crescimento de 13,7% do meio Internet- Total Brasil (000) 



Produtos e 
Soluções





Escolhem o que querem 
assistir, quando, onde e 
como...

Desejam interagir, comentar 
e compartilhar...

Consumidores Engajados



•Transparência: “engagement” medido de uma forma 
objetiva e comparável

•Métricas Relevantes: oferece dezenas de métricas 
distintas para suportar variados tipos de análise

•Tagueamento Simples: simplificada tecnologia capaz de 
coletar diversas informações sobre o comportamento do usuário, 
sem sobrecarregar os players

•Granularidade: cobertura segundo-a-segundo, entregue a 
cada hora, dentro de um contexto mensal

O VideoCensus foi criado para atender 
as principais necessidades do mercado
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Interface “user-friendly”



Plataforma de comparação do IBOPE Nielsen Online

Utilizando a mesma tecnologia do VideoCensus, é possível disponibilizar relatórios 
comparáveis entre todos os clientes da ferramenta, criando, assim, uma referência 
para benchmarking de anunciantes e mercado.

Market Intelligence



Case de VideoCensus

Paulo Castro, diretor geral do Terra

“No último ano o volume de vídeos assistidos foi de 80 milhões 

representando um crescimento de 65% sobre 2008. O VideoCensus é 

fundamental, pois o volume de audiência por pessoa é muito maior do 

que o de investimento publicitário na internet”



Dados subcategoria - Vídeos e Filmes

Fonte: IBOPE Nielsen Online - NetView. Audiência Única (000) da subcategoria Videos/Filmes, incluindo aplicativos, 
Home . Março, 2010





Guiar a indústria ao auxiliar empresas a 

proteger e promover suas marcas 

através da medição e análise de 

mídia social. Com uma combinação 

entre tecnologia inovadora, 

interpretação de especialistas e 

serviço ao cliente, contribuímos a 

competir e a prosperar num mundo 

conectado e dirigido pelo 

consumidor!

O BuzzMetrics 
é o padrão 
mundial em 
medição e 
análise de 
feedback do 
consumidor e 
conversas 
online. 

Nosso Papel neste Universo



Número de 
comunidades

Habilidade individual 
para criação de buzz

Palavras-chave
associadas

Divergência 
entre discussões
Polaridade
Drivers

Número de 
comentários
Número de indivíduos 
conversando

O que escutar e como medir?

Métricas 
para compreensão 

do Conteúdo 
Gerado pelo 
Consumidor

Volume

Quanto se fala? 
Quem escuta?

Dispersão

Onde se fala? 

Tópicos

Do que se fala?

Influência

Quem fala? 

Sentimento

Comentários são 
favoráveis ou 

desfavoráveis? Ao 
o que se dá valor 

positivo? E 
negativo?



Fonte: The Forrester Wave: Listening Platforms, Q1 2009.

Forrester diz: BuzzMetrics é a melhor 
Listening Platform!



Dados subcategoria - Comunidades

Fonte: IBOPE Nielsen Online - NetView. Audiência Única (000) da subcategoria Comunidades, Incluindo Aplicativos, 
Home. Março,2010 





Qualidade e inovação presentes

Nova versão do AdRelevance 2.0 
• Solução para checking de campanhas online ganha mais métricas para geração de relatórios 

analíticos.

Nova interface do NetView
• O mais completo serviço do mercado, composto pelos painéis - RDD tradicional, essencial 

para credibilidade e representatividade da amostra, e recrutamento online - ganha nova 

interface ainda neste ano! 

eTail Report
• Ferramenta baseada em painel para medição do comércio eletrônico.

Ecco Review e Ecco Social
• Análise do comportamento de compra, considerando os comentários de produtos e insights

em redes sociais.

E mais: Ad Effectiveness, Site Census, Mobile Measurement  e

Public Places



• Ferramentas para gestão 

online

– Medição de audiência

– Acompanhamento de 

campanhas

– Análise comportamental

– Monitoramento de vídeo

• Referência mundial em 

mensuração do conteúdo gerado 

pelo consumidor

– Inteligência Competitiva

– Lançamentos de novos 

produtos

– Estratégias de Marketing

– Expertise Global

Um portfólio completo para geração 
de insights

http://www.nielsen-netratings.com/
http://www.nielsenbuzzmetrics.com/


Obrigada!


