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O setor publicitário recebe uma excelente notícia neste último mês de 2003, em contraposição à 
proliferação de problemas que tiraram o sono de muitos executivos. Após 12 anos de cisão, duas 
importantes entidades tomaram a iniciativa de promover uma fusão, unindo forças e gerando 
expectativas de um desenvolvimento ainda mais acentuado da área de pesquisa. 
 
A partir de janeiro, a Anep – Associação Nacional de Empresas de Pesquisa e a Abipeme – 
Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado deixam de existir para dar lugar à 
Abep – Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado. O fato já foi comemorado no dia 10, em 
festa no Gran Estanplaza São Paulo, entretanto a oficialização da abertura da nova entidade, 
resultado da aliança concluída, ocorrerá apenas após a realização de uma assembléia geral 
extraordinária para homologação, pelos associados, dos estatutos revistos pelos membros das 
diretorias que, há um ano, trabalham no projeto de fusão. Mas já está acertado que Eduardo 
Schubert (Indicator GfK), até então presidente da Anep, assumirá a presidência interina da Abep, 
tendo como vice Silvio Pires de Paula (Demanda), que presidia a Abipeme. 
 
Na mesma assembléia deve ser marcada uma data para eleição da diretoria da nova entidade, 
como esclarece Adélia Franceschini (A. Franceschini Análise de Mercado), diretora de comunicação 
da Anep, que, na Abep, durante a fase de transição, continuará no mesmo cargo. O surgimento 
da Anep foi decorrente de conflitos entre os associados da Abipeme, relacionados à implantação 
do Critério Brasil, em substituição às definições anteriores de classificação econômica dos diversos 
extratos sociais no País. De lá para cá, porém, com a propagação da adoção do novo critério, foi 
deixando de fazer sentido para o mercado a existência de duas entidades com princípios e 
finalidades semelhantes. 
 
Atualmente, cerca de 300 empresas de pesquisa atuam no Brasil, dentre as quais 100 são 
associadas à Anep e outras 100, à Abipeme. A primeira congrega as responsáveis pela maior 
parte do faturamento do setor, contudo a segunda também vinha representando tradicionais e 
conceituados institutos de pesquisa, o que denota o quão será benéfico para todos os resultados 
dos trabalhos que passarão a ser feitos em conjunto, visando desde a difusão da conscientização 
da importância da pesquisa até o aprimoramento da atividade em todos os campos, inclusive o 
estreitamento de laços com o poder público. 
 
"Embora o setor de pesquisa continue crescendo no Brasil, seja em volume de estudos, seja em 
níveis financeiros, não se pode negar que o mercado como um todo vive momentos difíceis 
atualmente, nos quais a união profissional se faz ainda mais necessária", declara Franceschini. 
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