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No Brasil, 43% dos internautas assistem à TV enquanto navegam
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No Brasil, 43% dos internautas assistem
à TV enquanto navegam
05/07/2012

Segundo a pesquisa Social TV, 29% dos consumidores simultâneos de TV e internet
fazem comentários online sobre os programas, sobretudo em redes sociais.
 crescimento do acesso à internet está mudando a experiência de assistir a
O
programas de televisão nos lares brasileiros. Um a cada seis brasileiros navega na
internet enquanto assiste à televisão, de acordo com o estudo Social TV, do IBOPE
Nielsen Online, realizado em 13 regiões metropolitanas com pessoas de 10 anos ou
mais de idade, entre os dias 13 e 29 de fevereiro de 2012.
Os números indicam que entre os internautas domiciliares brasileiros que nos
últimos sete dias usaram a internet e assistiram à televisão, 43% têm o hábito de
ver televisão enquanto navegam na internet. Destes, 59% declararam fazer isso
todos os dias.

COMPRA ONLINE
Audiência de Internet
Tenha acesso a uma fonte rica de dados sobre os
perfis dos internautas, obtidos por meio de
painéis de medição de audiência na web.

Cursos e treinamentos
Turmas abertas do IBOPE Educação para
profissionais interessados em aprimorar suas
competências em diversas áreas do conhecimento
e atuar de forma mais objetiva frente aos desafios
do dia-a-dia.

Fonte:Pesquisa Social TV, IBOPE Nielsen Online
Enquanto os que mais assistem a TV com internet são os jovens, principalmente
entre 20 a 24 anos, são os adolescentes de 15 a 19 anos os que mais comentam
sobre a televisão na internet. Entre os adultos, esse hábito é maior entre as
mulheres e entre as pessoas de classe econômica AB.
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 TV
ou trocado de canal motivados por uma mensagem recebida pela internet.

Fonte:Pesquisa Social TV, IBOPE Nielsen Online
Noticiários, novelas, filmes e esportes são os programas mais assistidos na
televisão por aqueles que estão conectados também na internet sendo que 29% dos
consumidores simultâneo têm o hábito de comentar e são as novelas o principal
tema de interesse.

Fonte:Pesquisa Social TV, IBOPE Nielsen Online.
Os computadores de mesa são os mais usados pelos telespectadores que
comentam sobre novelas na internet, enquanto o notebook, o smartphone e até o
celular conectado têm mais afinidade com os que comentam sobre telejornais,
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celular conectado têm mais afinidade com os que comentam sobre telejornais,
esportes e realities.
“O consumo simultâneo de televisão e de internet mostra que não há abandono de
um meio em prejuízo do outro e que há a oportunidade de explorar a grande
afinidade que os brasileiros têm pelos dois meios”, comenta José Calazans, analista
de mercado do IBOPE Nielsen Online.
Sobre o IBOPE Nielsen Online
O IBOPE Nielsen Online é uma joint venture entre o IBOPE Media – unidade de
negócios do Grupo IBOPE especializada em pesquisa de mídia - e a Nielsen Online.
Líder mundial em mensuração do comportamento dos usuários da internet, a
Nielsen Online está presente em dez países e conta com o maior painel de
internautas do mercado, com mais de 200 mil colaboradores (22.909 no Brasil, em
abril). O IBOPE Nielsen Online, por meio de uma tecnologia proprietária, mede as
atividades dos usuários na web, o movimento publicitário online e fornece dados
sobre a internet no Brasil e no mundo. Mais informações em www.ibope.com.br.

COMENTÁRIOS
AT E N ÇÃO: Os comentários publicados nesta seção são de responsabilidade integral de seus autores e
não representam a opinião do IBOPE. Lembramos que não são permitidas mensagens com
propagandas ou conteúdos ofensivos e desrespeitosos.
Ainda não foram adicionados comentários para esta página. Seja o primeiro a comentar.
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Entre os que se declaram homo ou bissexuais, 43% afirmam que certamente se casariam com a
permissão da lei
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Número de usuários de redes sociais ultrapassa 46 milhões de brasileiros
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