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   THE POWER  
IS IN YOUR  
             HAND

850 milhões unid.  
600% crescimento 
Aumento de consumo 
2,8 telespectadores (76% estão na sala) 
Grandes formatos | Querem novas tecnologias | Compradores



     WHO  
ORDERS? 90% buscam conteúdo VOD  

e passam 50% do seu tempo de  
consumo nestes conteúdos…

           Usuários adaptados ao ambiente tecnológico,  
compram pela internet, são cada vez mais jovens  
                   e tem alto poder aquisitivo. 

Perfil dos proprietários da Smart TV

 • 57% são homens.e  

 • 68% são casados ou vivem com um parceiro  

 • 63% já têm filhos.  

 • 68% cursam a universidade.  

 • 45%  têm renda anual acima dos R$ 47.000,00  

(aproximadamente R$ 3.600,00 mensais).

A Smart TV por região no Brasil

 • 66% de usuários na região Sudeste  

 • 15% de usuários na região Sul  

 • 14% de usuários na região Nordeste  

 • 4% de usuários na região Centro-oeste  

 • 1% de usuários da região Norte 

 Fonte: Nielsen
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11 mi conexões mês
160 mi de impactos mês

17 mi conexões mês
248 mi de impactos mês

16,8 mi telespec. 
6 mi TV’s
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25 milhões de SMART TV’s em 2018 
Crescimento anual de 9%  

90 mi em 2022 | 10 mi anualmente  

     FASTER  
THAN YOU  
   THOUGHT

• 100 mi de TV’s • 40% ainda tubo • 85% das TV’s produzidas já são Smart’s  
• 77% são 40”+ • preços populares copa do mundo digitalização do sinal  

• maior engajamento • interatividade • 30 milhões de pessoas conectadas e  
160 mi de impactos nos últimos 30 dias.
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TV Digital e Conectada 

Conteúdo e Publicidade Disruptivos 





TV é de longe a favorita 
para assistir a vídeos 



51% 
dos consumidores de conteúdos em vídeo por meios digitais 
ainda preferem assistir a filmes, séries e novelas na TV. 

Um dos principais motivos (33,8%) é a comodidade. 

Fonte: E.Life, “Estudo sobre Hábitos e Comportamentos dos Usuários de Redes Sociais no Brasil” (setembro a dezembro / 2014): http://www.elife.com.br/estudohabitos/# 



dos telespectadores que possuem Smart TV  
costumam assistir à TV aberta on demand. 43% 

Nielsen (in Proxxima): http://www.proxxima.com.br/home/negocios/2015/12/04/Smart-TV-fortalece-habito-de-ver-TV-aberta.html 



Não mude hábitos. Junte-se a eles. 

Anuncie além da faixa de transmissão…  

Para a audiência, não há mais a distinção clara quanto ao 
provedor de conteúdo. Não importa se o conteúdo vem de 
emissoras abertas ou por assinatura, de serviços streaming 
sob demanda como NetFlix, YouTube, com Apple Tv ou de um 
pendrive, uma câmera para streaming, ou até mesmo da nuvem 
pessoal do telespectador.  

Por ser um outro aparelho conectado, a TV se fortalece como hub de entretenimento dos +32% 
de lares brasileiros que já possuem uma Smart TV. 

TV Aberta x TV Fechada? 



Siga a audiência! 
Uma TV conectada abre novas possibilidades de interação com a 
audiência e, acima de tudo, permite compreender KPIs sobre o 
engajamento dos telespectadores com conteúdos e anúncios. 



Quebrando paradigmas 
da produção publicitária 
para TV…  

SMART … Porque agora, são 
Smart TVs 



das Smart TVs 
estão sempre 
conectadas à 
internet. 

91% 
Nielsen (in Proxxima): http://www.proxxima.com.br/home/negocios/2015/12/04/Smart-TV-fortalece-habito-de-ver-TV-aberta.html 



usam aplicativos das Smart TVs 
para assistir a séries e filmes. 

86% 86% 
Nielsen (in Proxxima): http://www.proxxima.com.br/home/negocios/2015/12/04/Smart-TV-fortalece-habito-de-ver-TV-aberta.html 



Smart TVs fortalecem o engajamento da audiência 

De acordo com estudo recente do Video Advertising Bureau, a 

Smart TVs comandam 90% do consumo total de vídeos, dentre as 
diversas telas a que a audiência tem acesso. 

A TV representa 
80% do tempo que 
millennial’s passam 
assistindo a vídeos. 

A cada 10 minutos 
de vídeos assistidos, 
9 minutos são na TV 

A penetração de 
Smart TVs aumenta 
cada vez mais (2Q15): 
+64%: USA e  
+32%: BRA  

Fontes: The Video Advertising Bureau: http://thevab.com/pdf/multiscreen-2Q15-10-8.pdf 
e Nielsen (in Proxxima): http://www.proxxima.com.br/home/negocios/2015/12/04/Smart-TV-fortalece-habito-de-ver-TV-aberta.html 



Nielsen (in Proxxima): http://www.proxxima.com.br/home/negocios/2015/12/04/Smart-TV-fortalece-habito-de-ver-TV-aberta.html 

Lembram da 
publicidade 

73% 
Falam sobre  
a campanha 

47% 

Publicidade nas 
Smart TVs:  
alto índice de 
engajamento 

Interagem 
com anúncios 

57% 



Como disputar a atenção da audiência em 
um mundo on demand e conectado? 



Smart TVs 
abrem novas 

possibilidades 
Para anunciantes e 

produtores de conteúdo 

As marcas podem se 
apropriar das mudanças de 
hábitos da audiência ao 
consumir conteúdos em 
vídeos nas Smart TVs e 
inovar em sua estratégia e 
forma de comunicação. 



Além de conectadas,  
Smart TVs podem ser 
CUSTOMIZADAS  
pelos usuários. 



OPORTUNIDADE: 
 
Customize a experiência da 
sua audiência! Encante e 
retenha, depois rentabilize. 


