ESTUDO IMS VIDEO IN LATAM
Setembro, 2015, Total Latam

ALCANCE DOS ESPECTADORES DE VÍDEO NO TOTAL DA
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DELES ASSISTEM
A VÍDEOS ONLINE

METODOLOGIA

Metodologia:
Participantes de seis países foram
contatados via e-mail para completar
uma pesquisa online de 20 minutos
sobre o consumo de vídeo digital.

Requerimentos:
Os participantes foram
qualificados por haver assistido a
conteúdos digitais de vídeo nos
últimos três meses.

Período:
A pesquisa foi conduzida entre os
dias 2 a 10 de setembro de 2015.

Ponderação dos dados:
Os dados foram ponderados para idade e
gênero-alvo de acordo com a base de dados
do comScore’s Video Metrix.
Todos os dados de LatAm foram ponderados
proporcionalmente à audiência de vídeo de
cada um dos seis respectivos países.

METODOLOGIA
Total LatAm
Tamanho da audiência de vídeo digital: 119M Tamanho da Amostra: 8.376
Margem de erro: +/- 1.1 pontos porcentuais (95% nivel de confianza)

Brazil

México

Argentina

Tamanho da audiência de vídeo digital: 58M

Tamanho da audiência de vídeo digital: 21,9M

Tamanho da audiência de vídeo digital: 15.9M

Tamanho da amostra: 2.083

Tamanho da amostra: 2.083

Tamanho da amostra: 1.045

Margem de erro: +/- 2.2 pontos porcentuais

Margem de erro: +/- 2.2 pontos porcentuais

Margem de erro: +/- 3.0 pontos porcentuais

Colômbia

Chile

Perú

Tamanho da audiência de vídeo digital: 11,9M

Tamanho da audiência de vídeo digital: 5,8M

Tamanho da audiência de vídeo digital: 5,8M

Tamanho da amostra: 1.062

Tamanho da amostra: 1.056

Tamanho da amostra: 1.047

Margem de erro: +/- 3.0 pontos porcentuais

Margem de erro: +/- 3.0 percentage points

Margem de erro: +/- 3.0 pontos porcentuais

Source: comScore’s Video Metrix Key Measures, Home and Work, Desktop/Laptop, August 2015, Argentina, Brazil, Mexico, Colombia, Chile 15+

SUMÁRIO EXECUTIVO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Na América Latina, há mais pessoas assistindo a vídeo on demand
que a TV aberta (81% versus 70%)
Os telespectadores estão menos expostos a TV tradicional, em sua
maior parte a TV aberta.
A TV paga está também acima a TV aberta refletindo uma constante
crescente da demanda por conteúdos alternativos.

Os smartphones são o principal dispositivo usado para assistir
conteúdo de vídeo.
Na era das multi-telas, o smartphone é Rei, e os latino-americanos o
escolhem primeiramente na hora de assistir a vídeos: 80% dos
telespectadores escolhem a menor das telas para assistir a vídeos. As
TVs conectadas estão se tornando mais relevantes.

Os latino-americanos gastam um total de 13,2 horas semanais
assistindo a vídeos digitais
Isso é 7,8 horas semanais acima do tempo gasto com TV
tradicional / total de tempo gasto com mídia off-line. E isso está
acontecendo durante todo o dia: O Meu horário é o novo horário
nobre.

Os latino-americanos passam quase o mesmo tempo assistindo a
vídeos no smartphone que eles gastam vendo TV.
Usuários de smartphones passam 5.2 horas por semana assistindo a
vídeos nos seus dispositivos mobile enquanto a média gasta assistindo
TV tradicional – aberta e paga – a média é de 5.4 por semana.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Apesar da proliferação de conteúdos produzidos por usuários,
os conteúdos premium de vídeos é o tipo de conteúdo preferido
e mais assistido da América Latina.
Filmes, séries e vídeos de música foram selecionados como os
conteúdos mais preferidos e mais frequentemente consumidos pelos
latino-americanos.

Aproximadamente metade do consumo de vídeo digital é
realizado pelo usuário quando acompanhado
Apesar da relevância do mobile, conteúdo de vídeo ainda é visto
como uma experiência a ser compartilhada com outras pessoas.

Quanto mais curto o conteúdo, menor a tela usada.
Conteúdos curtos de vídeos digitais como vídeos de música, vídeos
produzidos por usuários ou tutoriais são mais frequentemente assistidos em
dispositivos mobile- smartphones e tablets – enquanto filmes e séries são
mais frequentemente assistidos por TVs conectadas e computadores.

36% dos latino-americanos assistem a vídeos fora de casa, e 14%
deles o fazem enquanto se deslocam
Embora quase todos os latino-americanos mencionaram que eles
assistem a vídeos digitais em casa, o consumo durante as viagens é
muito relevante na região.

VÍDEO DIGITAL

PERFIL DO ESPECTADOR

ESPECTADORES DE VÍDEO DIGITAL – PERFIL DEMOGRÁFICO
GÊNERO

50%

50%

Mulheres Homens

IDADE

30%

26% 22%

13%

7%

1%

15-24

25-34

45-54

55-64

65+

Base: Have watched video content in the past three months

35-44

dos espectadores de
vídeos digitais são

Millennials

ESPECTADORES DE VÍDEO DIGITAL – ACESO POR DISPOSITIVOS

TOTAL (N=8,376)

Smartphone
(Conectado à Internet)

87%

Laptop

80%

Televisão (tradicional)

75%

Desktop

72%

TV conectada à Internet

61%

Tablet

57%

Celular (tradicional)

47%

Outro

8%

S1. Which of the following devices do you use or have access to, even if you do not personally own them?
Base: Have watched video content in the past three months

Na América Latina, smartphones são os
dispositivos móveis mais relevantes e
estão à frente em número que todos os
outros dispositivos.

O laptop é o dispositivo computacional líder
na região.
A penetração de TVs conectadas é quase
tão alta quanto as TVs regulares.

USO DE DISPOSITIVOS – TIPO USADO DE TV CONECTADA À INTERNET

TOTAL (N=5,237)

Smart TV

69%

TV + computador/laptop

35%

TV + console de jogo

33%

TV + Blu-ray

17%

TV + Streaming Set top box

17%

Outro

S1B. Thinking of your Internet connected TV, in which way does it connect to the Internet?
Base: Internet Connected TV users

3%

Smart TV é o formato mais comum de
TV conectada, mas muitos latinoamericanos ainda usam computadores ou
consoles de games para habilitar o acesso
à internet de suas TVs.
Streaming set top boxes ainda não
ganharam forte tração em LatAm.

PROPRIEDADE DE DISPOSITIVOS – OS

TABLETS

SMARTPHONES

Android Tablet

69%

Apple iPad

24%

Windows 8

6%

Android

80%

iPhone

16%

Blackberry
Amazon Kindle

3%

Outro

3%

Não sabe

4%

TOTAL (N=4,976)

3%
Android é o preferido OS.

Outro

Não sabe

6%
1%

Um em quatro usuários de tablets em
LatAm possui um iPad.

TOTAL (N=7,147)

D3a. What type of smartphone do you have? D3b. What type of tablet do you have? Base: Own or use smartphone / Tablet

PROPRIEDADE DE DISPOSITIVOS – CONSOLE

CONSOLE DE JOGO
Playstation 3

44%

Xbox 360

41%

Playstation 4

20%

Nintendo Wii

19%

Xbox One

15%

Outro
Não sabe

4%
2%

TOTAL (N=1,819)

D3c. What type game console do you have? Base: Own or use game console.

Um em três usuários de consoles já possuem a
oitava geração de dispositivos.
PS3 e Xbox 360 ainda são os consoles líderes da
região.

PROPRIEDADE DE DISPOSITIVOS – SMART TVS E STREAMING SETS

DISPOSITIVO DE
STREAMING

SMART TV
Samsung

49%

LG

31%

Sony

17%

Philips

28%

Apple TV

26%

Amazon Fire TV

11%

10%
Roku

4%

5%

Outro

12%

1%

Não sabe

32%

Panasonic

4%

Outro
Não sabe

TOTAL (N=3,546)

Chromecast

TOTAL (N=1,142)

D3d. What type Smart TV do you have? D3e. What type of streaming set top box do you have? Base: Own or use Smart TV / Streaming set top box

TEMPO GASTO SEMANALMENTE POR MÍDIA

10.2 Hrs.

5.4 Hrs.

3.8 Hrs.

1.9 Hrs.

1.7 Hrs.

Uso de Internet

Assistir TV
tradicional

Ouvir ao rádio

Leitura de jornais

1.9 horas
Média estimada*

O tempo gasto online representa 44% da
total de tempo gasto com mídia – e isso é
quase o dobro do tempo gasto em TV.

D3. Using the scale below, please tell us on average, approximately how many hours per week you spend doing each of the following activities.
Base: Have watched video content in the past three months (n=8,376) *Midpoints were used to calculate an average time spent.

VÍDEO DIGITAL

FONTES E DISPOSITIVOS

FONTES DE CONTEÚDO DE TV / USO DE VIDEO ON
DEMAND (VOD)
TOTAL (N=8,085)
Canais de TV paga

78%

Canais de TV aberta

70%

Filmes ou séries de TV em DVD

56%

TOTAL (N=8,376)
Net: Uso VOD

81%

Download de filmes e séries

46%

Serviço on demand oferecido
pelo serviço de TV paga
Serviço on demand free de
filmes e séries

42%
35%

O consumo de TV tradicional está por
perder a liderança.
Entre os espectadores, VOD tem mais usuários
que TV aberta ou paga.

Streaming de filmes ou series

27%

Comprou ou alugou vídeos online
(pay-per-view)
Pagou por serviços on demand mas que
não é oferecido pelo serviço de TV paga

22%
19%

O único fato que TV paga tem mais usuários
que TV aberta reflete que a demanda por

Nenhuma das opções

19%

opções e customização está impactando
mesmo a TV linear.

S2A. In the past three months, which of the following sources have you used to watch TV content? │ Base: TV users (traditional TV or Internet connected TV)
S2B. In the past few years, a number of “Video on Demand” services (VOD) have been launched which allow you to choose when to watch the TV and video content you
want. Have you used any of these VOD services in the past three months? │ Base: Have watched video content in the past three months

FONTES DE CONTEÚDO DE VÍDEO DIGITAL
TOTAL (N=8,376)

Sites de vídeos

81%

Redes sociais

70%

Aplicativos mobile

50%

Portal/ sites de
interesse geral

41%

Sites de jornais

25%

Outros

5%

Nenhuma das opções

1%

Plataformas de conteúdo de forma curta tem
mais espectadores que plataformas de
formatos longos.
Embora as redes sociais estão crescendo
rapidamente como fontes de vídeo, sites
especializados em vídeos ainda estão no topo
da preferência.

S2C. In the past three months, which of the following sources have you used to watch digital video content (from any type of internet connected device)?
Base: Have watched video content in the past three months

ALCANCE POR DISPOSITIVO

Smartphone

Tablet

Laptop

Desktop

TV conectada
à Internet

80%

49%

75%

65%

57%

Smartphones são os principais dispositivos usados para assistir conteúdo de vídeo digital: 4 de cada 5
espectadores de vídeo assistem por meio de seus smartphones. Ao mesmo tempo, TVs conectadas também
estão se tornando relevantes.
Q1. Using the scale below, please tell us on average, approximately how many hours per week you spend watching digital video content using each of the following devices.
Base: Have watched video content in the past three months

TEMPO GASTO SEMANALMENTE EM CONTEÚDOS DE
VÍDEOS DIGITAIS

BDEF

TV conectada
à Internet

4.9 hours

Desktop

4.6 hours

Laptop

4.9 hours

Smartphone

5.2 hours

Tablet

3.4 hours

Total de tempo assistindo
a vídeos digitais

13.2 hours

Smartphones são a principal fonte de vídeo, tanto em
alcance como em tempo médio gasto semanalmente dedicado
a vídeo digital, mas o tempo médio gasto em TVs conectadas
e laptops está muito próximo.

Média estimada*

Q1. Using the scale below, please tell us on average, approximately how many hours per week you spend watching digital video content using each of the following devices.
Base: Have access to device. *Midpoints were used to calculate an average time spent.

CONTEÚDO DE

VÍDEO DIGITAL

TIPOS DE VÍDEOS ASSISTIDOS – MAIS FREQUENTES
TOTAL (N=8,376)
Filmes

79%

Vídeos de música

70%

Séries

65%

Trailer de filmes

53%

Tutoriais

47%

Conteúdo produzido
por usuário

45%

Notícias /
Resumos de esporte
Esportes
(eventos na íntegra)

35%
32%

Transmissão ao vivo

31%

Concertos

30%

Outros

2%

Há uma enorme relevância de conteúdo premium:
filmes são o tipo de conteúdo mais assistido, seguido
por vídeos de música e séries.
Os latino-americanos valorizam a transmissão ao
vivo, com um em cada três usuários assistindo
conteúdo de streaming ao vivo.

Q2. In the past month, which of the following types of digital videos have you watched, from any type of internet connected device? Please do not
include content you have watched on a traditional television. │ Base: Have watched video content in past three months

TIPOS DE VÍDEOS ASSISTIDOS – CONTEÚDO FAVORITO
TOTAL (N=8,376)
Filmes

33%

Séries

22%

Vídeos de música

16%

Tutoriais

8%

Esportes
(eventos na íntegra)

5%

Conteúdo produzido
por usuário
Notícias /
Resumos de esporte

5%
4%

Trailers de películas

3%

Transmissão ao vivo

3%

Concertos

2%

Outros

1%

Quando solicitado para que selecionassem seus
conteúdos favoritos, os latino-americanos escolheram
conteúdo premium de formato longo, filmes e séries
saem à frente, com música fechando o terceiro lugar.
Tutoriais e esportes também estão bem ranqueados.

Q2b. Still thinking about the digital videos you have watched, from any type of internet connected device, which content is your favorite?
Base: Have watched video content in the past three months

LOCAIS PARA ASSISTIR A CONTEÚDO DE VÍDEO ONLINE
TOTAL (N=8,376)

Mesmo quando os smartphones são o dispositivo mais
comum onde os latino-americanos assistem vídeos
online, vídeos são mais assistidos em casa.
No entanto, vídeo out-of-home é muito relevante: 14%

92%
Neto: Em casa

36%

14%

assiste vídeos enquanto viaja, e 36% dos latinoamericanos assistem vídeo digital fora de suas casas.

Neto: Fora de casa Neto: Enquanto se desloca

Q3. In the past month, in which of the following types of situations have you watched digital video content, from any type of internet connected device?
Base: Have watched video content in the past three months

ASSISTIR ACOMPANHADO POR LOCALIZAÇÃO – TOTAL LATAM

Em casa na cama (n=5,759)

38%
47%

Em casa na sala (n=4,966)
Durante o almoço (n=3,079)
Durante café da manhã (n=2,106)
Quando acorda (n=1,833)
No trabalho / escola (n=1,873)
Em casa na cozinha (n=1,424)
Em locais públicos (n=1,414)
Ao se deslocar para
o trabalho / escola (n=1,164)
Em casa no banheiro (n=1,110)

21%

41%

21%

38%
26%

19%
9%

38%

12%

39%

19%

40%
25%

34%

23%

Quase metade da exposição a vídeo
digital são experiências
compartilhadas.
Localização e horário do dia influenciam
fortemente o consumo compartilhado.

7%

10% 5%

Às vezes com outras pessoas
Normalmente com outras pessoas

Q6. For each of the following types of situations, do you typically watch videos on your own vs. with other people?
Base: Have watched content type (base sizes vary).

TIPO DE CONTEÚDO POR TIPO DE DISPOSITIVO
(CONTEÚDO DE FORMATO CURTO) TOTAL LATAM

TV conectada à Internet*
(n=4,432)

Desktop*
(n=4,318)

Laptop*
(n=5,452)

Smartphone*
(n=5,460)

Tablet*
(n=3,103)

38%

47%

51%

56%

49%

25%

39%

39%

38%

37%

11%

37%

37%

34%

29%

9%

28%

31%

46%

32%

Videos de música
Trailers de filmes

Tutoriais
Conteúdo gerado
pelos usuários

Os smartphones tem uma forte inclinação para o conteúdo de
forma curta, especialmente vídeos de música e UGC (conteúdo
típico de redes sociais).

Q6a. Which of these devices do you use to watch the following types of digital content?
Base: Have watched video content in the past three months and watch digital video content on <device>. # Groups are not mutually exclusive.

TIPO DE CONTEÚDO POR TIPO DE DISPOSITIVO
(CONTEÚDO DE FORMATO LONGO) TOTAL LATAM

Filmes

TV conectada à Internet*
(n=4,432)

Desktop*
(n=4,318)

Laptop*
(n=5,452)

Smartphone*
(n=5,460)

Tablet*
(n=3,103)

76%

50%

55%

22%

34%

64%

37%

44%

20%

30%

29%

20%

17%

12%

12%

25%

20%

21%

14%

16%

24%

21%

21%

12%

15%

23%

24%

22%

24%

21%

Series
Esportes
(eventos na íntegra)
Concertos
Transmissão ao vivo
Notícias /
Resumos de esporte

Os latino-americanos preferem telas maiores quando o conteúdo é longo.
Conteúdo de longo formato é mais assistido por TVs conectadas.
Q6a. Which of these devices do you use to watch the following types of digital content?
Base: Have watched video content in the past three months and watch digital video content on <device>. # Groups are not mutually exclusive.

OFERTA IMS

Conta com uma audiência
altamente engajada, que gasta
mais de 70 minutos por sessão.

Grande quantidade de
usuários por TVs
conectadas, garantindo
contato de maior qualidade e
audiência adicional.

Uma das plataformas com
maior índice de uso multidispositivos.

Q13. How much time, in minutes, did you spend on each platform during an average session? │ Base: Used video platform in the past month (base sizes vary)
Q14. Which of the following devices have you used to watch online video content on <insert brand>? For each device that you use, how many people are usually watching the content together?
Please include yourself, entering the number “1” if you usually watch alone.
Base: Have used video platform in past month.

Os usuários assistem 54.5’
por sessão.

Maior Índice de usuários de
dispositivos móveis, especialmente
smartphones, aumentando o potencial de
contatos com a audiência on-the-go.

Q13. How much time, in minutes, did you spend on each platform during an average session? │ Base: Used video platform in the past month (base sizes vary)
Q14. Which of the following devices have you used to watch online video content on <insert brand>? For each device that you use, how many people are usually watching the content together?
Please include yourself, entering the number “1” if you usually watch alone.
Base: Have used video platform in past month.

70% dos espectadores de vídeos digitais
assistem a vídeos nas redes sociais.

82% dos usuários do Twitter assistem a
vídeo pela plataforma.

31% dos espectadores de vídeo digital
também já estão escolhendo streaming.

90% das exibições de vídeos pelo Twitter
são realizadas pelos dispositivos móveis.

S2C. In the past three months, which of the following sources have you used to watch digital video content (from any type of internet connected device)?
Base: Have watched video content in the past three months
Q2. In the past month, which of the following types of digital videos have you watched, from any type of internet connected device? Please do not include content you have watched on
a traditional television. │ Base: Have watched video content in past three months

