
Papo Abert:

Rádio e TV, superação 

em tempos de pandemia

Arthur Bernardo Neto

Diretor Comercial Regional 

Kantar IBOPE Media



O que nós pensávamos, até bem 

recentemente, sobre o futuro?
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As pessoas estão preocupadas...

Kantar | Barômetro

Kantar IBOPE Media | Target Group Index Flash Pandemic

Rotina

tiveram 

grande ou 

algum 

impacto no 

dia-a-dia

69%

Saúde

estão 

preocupados 

com a 

pandemia

77%



Reagindo às pressões
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Conforme as pessoas foram adotando atividades para melhoria da saúde 

mental, comportamentos como “dormir mais” tiveram queda.

Estou focando em meu desenvolvimento pessoal

Estou dormindo mais

Meditar

Tomar sol

Pedir ajuda 

quando precisa

De dentro para fora: desenvolvimento pessoal
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De fora para dentro: mudanças de rotina

Kantar IBOPE Media | The Streaming Guide

Kantar IBOPE Media | Target Group Index

Kantar | Barômetro

A busca de entretenimento dentro de casa também 

contribui durante o enfrentamento da pandemia

75%
das pessoas 

acompanharam 

lives de música

43%
disseram que as 

redes sociais se 

tornaram mais 

importantes

43%
Das pessoas 

disseram que se 

exercitaram 

mais

73%
das pessoas 

aumentaram o 

consumo de 

vídeo online

44%
Afirmaram que 

aprenderam 

algo novo



E o  consumo de Mídia em 

tempos de pandemia?



A importância do Rádio
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Fonte:

Kantar IBOPE Media | Adhoc Impactos covid-19 no consumo de rádio no Brasil | 13 RMs | 01 a 05 de abril | amostra: 13.249 

Kantar IBOPE Media | Pesquisa Regular de Rádio | Dados Preliminares | São Paulo | 1fevereiro, março e 1 a 7 de abril

Consumo destacado com a chegada da pandemia

Mesmo em isolamento, as pessoas seguem ouvindo Rádio, seja com a mesma intensidade ou até mais:

78%
Dos entrevistados 

afirmaram ouvir rádio. 

Entre eles:

Afirmaram ouvir  rádio com a mesma 

intensidade, ou até mais após as 

medidas de isolamento social.

20%
disseram ouvir 

rádio MUITO MAIS 

após o isolamento

74%

Ouvinte fiel

Mesmo durante a pandemia, os 

ouvintes que consumiam o meio, no 

carro ou no trajeto, encontraram novas 

formas de ouvir.



A importância do Rádio
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Fonte: 

Kantar IBOPE Media | Adhoc Impactos covid-19 no consumo de rádio no Brasil | 13 RMs | 01 a 05 de abril | amostra: 13.249 

Programação e plataformas de destaque na chegada da pandemia

O conteúdo diversificado de rádio exerce várias funções  para o ouvinte, tanto para informação quanto para entretenimento:

Presente onde o ouvinte estiver
O rádio está disponível em diversas plataformas 

e permite que o conteúdo seja consumido em 

qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer 

dispositivo.

Top 3 plataformas 
(consumo de rádio após as medidas de isolamento)

Dial: AM/FM 84%

Internet 19%

Youtube 12%

Com programação variada, emissoras têm conteúdo para todos os gostos
Motivo para ouvir rádio após as medidas de isolamento social

52%

50%

43%

23%

10%

5%

Para ouvir música

Me entreter, distrair

Me informar sobre os últimos acontecimentos…

Me informar sobre COVID-19 (Corona Vírus)

Porque tenho mais tempo livre

Outros



A importância do Rádio
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Fonte: 

Kantar IBOPE Media | Kantar Social Radio

Meio ganhou relevância nas Redes Sociais na chegada da pandemia

O rádio sempre foi companheiro do ouvinte;  nesse momento de pandemia, a repercussão sobre conteúdos de áudio na rede 

social  aumentou

no número de tweets sobre 

conteúdo de áudio na 

comparação entre a primeira  

quinzena de março e a primeira 

semana de Abril

+113%
109.484

162.793 167.442

233.532

09 a 15.03 16 a 22.03 23 a 29.3 30.3 a 05.04

Volume de Tweets 
(conteúdo de áudio)



A importância da Televisão

Fonte: Kantar IBOPE Media | Audiência Regular de TV | Instar Analytics | Total Individuos, 

Individuos c/ payTV | Janeiro a Junho 2019 X 2020

Total Ligados

Audiência Individual 2019 x 2020, mês a mês
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18.932.792 

59.612.260 

103.333.268 

74.837.470 

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20
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A importância da Televisão

Fonte: 

Kantar IBOPE Media | Kantar Social TV Ratings – janeiro a abril 2020

A Tv  também ganhou relevância nas Redes Sociais, na chegada da pandemia

Os tweets relacionados aos conteúdos televisivos tiveram  um grande aumento com a chegada da pandemia. 

no número de tweets sobre 

conteúdo televisivo na 

comparação entre fevereiro e 

março de 2020

+73%
Volume de Tweets 

(conteúdo televisivo)



13Fonte: Target Group Index | BR TG 2020 I – 7d

Todas as telas 

levam ao 

vídeo

WhatsApp

78%

Netflix Pay TV Twitter CinemaFacebook Facebook

Messenger

Instagram

91%

66%

61%

37%
37%

36% 35%

5% 4%

YouTubeTelevisão 

Total



A  Medição Cross Mídia, muito em breve, uma realidade no Brasil

Medição de vídeo para hoje e para o amanhã.

Cross Media Audience Measurement

A Medição de audiência cross mídia fornece 

dados sobre os hábitos e comportamentos 

de consumo de mídia em diferentes 

plataformas e dispositivos – ao vivo, linear 

ou sob demanda.
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Conteúdo de Tv

linear e tsv
CORE TV

EXTENDED TV Conteúdo de TV em todas as 

telas/dispositivos

VIDEO 

MULTPLATAFORMA Cross Media- Planejamento
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Increase in daily viewing minutes week 12-15 2020 vs week 12-15 2019 

All individuals 2-79 years

Source: Kantar TVOV Norway

Cross Media Audience Measurement (CMAM)
Aumento de consumo após o início da crise

107,2

11,5

9,6

15,0

134,1

22,9

16,1

30,7

Série1 Série2

+25%

+99%

+68%

+105%

Linear TV

BVOD

W12-15/2019 W12-15/2020
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Confiança nos diferentes meios 

Calculado subtraindo o índice de “Não confia” do índice de “Confia” em resposta à pergunta:  

“O quanto você confia nas seguntes mídias para compartilhamento de notícias e informações?”

Base: Amostra de consumidores conectados – 8.002 (Total); 1.000 (Reino Unido, EUA, China, Brasil, Argentina, Alemanha); 

1.001 (França, Espanha)

Fonte: Estudo Kantar DIMENSION 2020

Maior confiança no Jornal, Rádio e TV

Jornais Programas de TVProgramas de Rádio Websites Corporativos Social mediaConfia Não confia Gap de confiança

12 10 14 15 33

37
32 31

26
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Confia

Não confia

25
22

17

11

-16

Gap de 

confiança

Please update 

country data & 

footer (base)

Brasil

9 7 12 8
20

51

42
37

42

26

Confia

Não confia

42

35

24

34
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https://www.kantaribopemedia.com/dimension-2020/

Média Países

https://www.kantaribopemedia.com/dimension-2020/


Novos formatos para 

consumir mídia



A experimentação tecnológica –

Vídeo e Áudio
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Mídia: Novos tipos de consumo ganham força

A necessidade de entretenimento dentro de casa levou ao aumento da 

demanda por serviços de áudio/vídeo sob demanda, bem como a 

inovação nos conteúdos. 

Pela primeira vez na vida durante a pandemia...

46% 

7% 
Ouviram um podcast

Assistiram a uma live de 

música

Fonte: 

Carona Coronavírus



A experimentação tecnológica - Áudio
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Mídia: Novos tipos de consumo ganham força

A necessidade de entretenimento dentro de casa levou ao aumento da demanda por serviços de áudio/vídeo sob 

demanda, bem como a inovação nos conteúdos. 

Aumentou o consumo durante a quarentena em comparação a antes dela:

24% 

Streaming de Música

(40% na classe AB)

10% 

Podcasts

(19% na classe AB)

Fonte: 

CARONA COVID - 19 - 1ª Parcial Agosto 2020



A experimentação tecnológica - Vídeo
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Mídia: Novos tipos de consumo ganham força

Pela primeira vez na vida durante a pandemia...

8%

19% 

11% 
Espelharam conteúdo do 

celular na TV

Assistiram vídeo sob 

demanda pago

Escanearam um QR 

Code na TV 
(15% na classe AB)

Fonte: 

Carona Coronavírus



A experimentação tecnológica - Vídeo
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Mídia: Novos tipos de consumo ganham força

Fonte: 

CARONA COVID - 19 - 1ª Parcial Agosto 2020

Aumentou o consumo durante a quarentena, em comparação ao período anterior do isolamento:

37% 

Streaming de Vídeo 

Pagos

(59% na classe AB)

47% 
(62% na classe AB)

Streaming de Vídeo 

Gratuitos



Novos caminhos 

para Conteúdo
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Novos caminhos para a produção de conteúdo

Formato preferido para assistir às Lives

Quando a live ocorre simultaneamente na TV e Internet, entre aqueles que assistiram: 

37%
prefere acompanhar 

pela TV

35% 28%
prefere acompanhar 

pelas redes sociais

prefere acompanhar pelas 

redes sociais na Smart TV

Fonte: 

Kantar IBOPE Media | Consumo de Lives | Pesquisa Online | Período de campo online: de 15 a 25 de junho de 2020 | Tamanho da amostra: 2.000 indivíduos

Fonte: Kantar IBOPE Media | Kantar Social TV Ratings | Período de 25 de abril e 10 de maio de 2020

A repercussão no Twitter, das lives que são transmitidas 

crossmídia, é 

2.6x maior 
do que aquelas que são transmitidas apenas no digital



Transformação e 

Oportunidades para 

as Marcas
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Transformação e oportunidade - Áudio

Emissoras de Rádio inovam na experiência do consumidor 
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Agilidade para Transformar:
Todas essas mudanças foram possíveis porque as 

marcas se moveram rapidamente para adaptar suas 

ofertas e o formato de trabalho de seus colaboradores

Kantar | Barômetro

33%

Esperam que as 

marcas sejam 

guias para a 

mudança

durante esse 

momento



Quer saber mais?

arthur.neto@kantaribopemedia.com

Sobre a Kantar IBOPE Media

A Kantar IBOPE Media é a divisão latino-americana 

da Kantar Media, líder global em inteligência de 

mídia. A empresa oferece as mais abrangentes e 

precisas informações sobre consumo, desempenho 

e investimento de mídia, provendo aos clientes da 

América Latina dados para a melhor tomada de 

decisão.

Acesse www.kantaribopemedia.com para mais 

informações.

Kantar IBOPE Media

@K_IBOPEMEDIA

company/kantaribopemedia

https://pt-br.facebook.com/KantarIBOPEMedia/
https://pt-br.facebook.com/KantarIBOPEMedia/
https://twitter.com/K_IBOPEMEDIA
https://twitter.com/K_IBOPEMEDIA
https://pt.linkedin.com/company/kantaribopemedia
https://pt.linkedin.com/company/kantaribopemedia

