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IBOPE Media inicia medição de audiência da TV digital no celular 

Empresa está recrutando 2 mil paulistanos para formar um painel que medirá 

audiência do que é assistido nos aparelhos celulares  

São Paulo, 17 de julho de 2013 – O IBOPE Media está buscando 2 mil pessoas 

da região metropolitana de São Paulo para dar início à medição da audiência de TV 

em dispositivos móveis. Esta é uma iniciativa do IBOPE Media Lab, “laboratório” 

criado pela empresa para desenvolver soluções inovadoras em conjunto com o 

mercado. 

Os portadores de celulares com TV Digital receberão convites, por meio de banners 

no celular, para colaborarem com a pesquisa neste momento de teste. Basta baixar 

o aplicativo TV Móvel no Google Play e o IBOPE passará a aferir o consumo do 

conteúdo televisivo no celular. 

O IBOPE Media traz essa tecnologia ao Brasil por meio de uma parceria entre o 

Instituto e a Video Research, empresa japonesa que desenvolveu a ferramenta. 

Todo o processo da pesquisa segue rígidos padrões de segurança e a identidade e 

dados de todos os participantes serão mantidos em sigilo. 

Para mais informações, acesse o site http://tvmovel.ibope.com.br/ 

 
Sobre o IBOPE Media  

Maior empresa latino-americana de pesquisa de mídia, o IBOPE Media é especialista 

nas soluções de audiência e monitoramento de meios de comunicação, estudos 

sobre hábitos e atitudes dos consumidores e serviços analíticos para subsidiar 

decisões de negócios de mídia. Possui operações em 15 países da América Latina. 

 

O IBOPE Media tem parceria com as duas maiores empresas globais de pesquisa de 

mercado, Kantar Group e Nielsen Company. 

 

 

 

 

 

http://tvmovel.ibope.com.br/


 

 

 

 

 

Siga-nos no Twitter: @grupoibope 

Para maiores informações, 

 

Graziela Caldas  

atendimento 
 55 11 3066 7866 
 graziela.caldas@ibope.com 

www.ibope.com 

 

 

Marcos Vinicius de Lima  

atendimento 
 55 11 3066 7545 
 marcos.lima@ibope.com 

www.ibope.com 
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