
Datanexus tenta melhorar seu ibope
Novo concorrente no segmento de medição de audiência de TV esforça-se para se firmar no mercado

L ançado no final do ano passa-
do como possível alternativa
ao absoluto domínio do Ibo-

pe no mercado da pesquisa de au-
diência de TV, o Datanexus deverá,
caso queira realmente atingir essa
meta, superar uma série de obstá-
culos. Afinal, na opinião de possí-
veis clientes desse novo instituto, se
pode ser considerado uma saudá-
vel concorrência a um monopólio,
o Datanexus ainda disponibiliza um
serviço que apresenta várias des-
vantagens quando comparado
àquele oferecido pelo Ibope.

O Datanexus disponibiliza des-
de outubro último dados de audi-
ência da Grande São Paulo, onde,
segundo seu presidente Carlos
Novaes, já instalou equipamentos
em 232 domicílios. O primeiro cli-
ente do instituto foi o SBT. Foi,
porém, nessa emissora que, a partir
do desenvolvimento da tecnologia
envolvida no projeto, ocorreu a
maior parte do investimento neces-
sário à criação do Datanexus. Mas,
segundo Novaes, outros clientesjá
adquirem os seus estudos. Ele nega-
se a revelar o nome desses clientes.
Novaes afirma encontrar, no mer-
cado publicitário, um crescente
interesse pelos serviços do Datane-
xus. "Quanto mais conhecem, mais
aumenta a torcida. Há um visível
cansaço com o monopólio", ele
afirma, numa clara referência à atu-
ação do Ibope nesse mercado.

Flávío Ferrari, diretor executi-
vo do Ibope Mídia, afirma não ter
informações suficientes para avali-
ar o trabalho do Datanexus e prefe-
re elogiar os serviços de seu próprio
instituto, que, segundo diz, oferece
hoje o "estado da arte" na medição
de audiência de TV. "Nossos servi-
ços são resultado de décadas de

do confrontada à do Ibope, a amos-
tra dos estudos do Datanexus. Ela
também considera desinteressan-
te a utilização de um único apare-
lho de TV por domicílio naspesqui-
sas desse instituto. "A audiência é
hoje muito quebrada no interior
dos domicílios", afirma Adriana.

Novaes nega que o Datanexus
trabalhe com um único aparelho de
TV por residência. "Há domicílios
com mais de um medidor. Atu-
almente monitoramos 263 apare-
lhos de TV", rebate ele. Mas Adriana
crê que o trabalho com 263 apare-
lhos em um universo de 230 domi-
cílios não altera significativamente
sua visão do Datanexus como um
instituto que trabalha apenas com
uma TV por residência. "Na Grande
São Paulo, 55% dos domicílios têm
hoje mais de um aparelho de TV. E,
até mesmo em função da TV paga,
há hoje muita fragmentação da au-
diência", diz ela.

Adriana considera difícil pen-
| sarem adquirir os estudos do Data-

investimento do Ibope, de seus cli-
entes e, indiretamente, de toda a
indústria internacional de pesqui-
sa, na busca de soluções adequadas
às necessidades do negócio de co-
municação", afirma.

Ferrari mostra-se descrente de
qualquer possível benefício origi-
nado pela chegada desse novo con-
corrente ao mercado de audiência
de TV. "Pessoalmente, não consi-
dero que seja uma contribuição
relevante para o mercado brasilei-
ro de pesquisajá a partir do próprio
conflito de interesses entre as ativi-
dades da emissora e de seu institu-
to", diz, referindo-se ao relaciona-
mento entre Datanexus e SBT.

Novaes garante que, apesar do

investimento do SBT no projeto
que resultou no Datanexus, o insti-
tuto não tem vínculos ou obriga-
ções com a emissora. Primeiramen-
te porque, segundo diz, não há vín-
culos societános entre o instituto e
a empresa de Silvio Santos, ou en-
tre seus controladores. Além disso,
as negociações que permitiram ao
Datanexus a utilização dos equipa-
mentos desenvolvidos pela emis-
sora teriam, segundo ele, garantido
total autonomia ao instituto. De
acordo com o presidente do Data-
nexus, "a independência da empre-
sa já está assegurada na medida em
que os vultososinvestimentos pré-
vios feitos em tecnologia não signi-
ficaram sequer participação desses

investidores no negócio final de
medição de audiência empregando
aquela tecnologia. A forma de re-
muneração desse investimento foi
definida com base no lucro do ne-
gócio, nos seus resultados, e não
com base na empresa em si".

MITO OU REALIDADE?
Independentemente de qual-

quer possível ressalva a seu relaci-
onamento com uma emissora, o
Datanexus precisará, caso deseje
implantar-se como opção ao Ibo-
pe, superar várias restrições revela-
dasporprofissionais da publicida-
de. Por exemplo, por Adriana Fáva-
ro, diretora de pesquisa de mídia da
DPZ, que considera pequena, quan-

Cartos Novaes: há um visível
cansaço com o monopólio
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O ciclo vicioso da
pobreza dos institutos

Na oportunidade desse congres-
so de pesquisa, é conveniente cha-
mar a atenção para o que ocorre
com os pequenos institutos depes-
quisa, no Brasil principalmente.
Analogamente ao que o sociólogo
sueco Gunnar Myrdal descreveu
como "ciclo vicioso da pobreza" -
pobre não come bem, dai não tem
forças para trabalhar, daí ganha
pouco, dai não come bem... -, eles
hoje sofrem muito com as mudan-
ças do mercado nos últimos anos e
com a redução de negócios. Alguns
fatos devem ser destacados para
explicar essa situação:

• Há maior procura de produtivida-
de, eficiência e redução de custos
operacionais nas empresas contra-
tantes, como forma de sobrevivência.
• Houve mudança do papel do geren-
te de pesquisa, que agora trabalha
sozinho ou com equipes menores,
mas se envolve mais com inteligência
de mercado e participação nas deci-
sões estratégicas da empresa. Esses
são mais generalistas, com menor
vivência no dia-a-dia da pesquisa,
mais preocupados em fazer pelo me-
nor preço e no menor tempo possível.
• O conhecimento de métodos e téc-
nicas de pesquisa é agora mais exigi-

do dos institutos, principalmente
daqueles que atendem empresas mul-
tinacionais.
• Por/alta de opção, os antigos ge-
rentes de pesquisa das empresas
passam a ofertar seus serviços e aten-
dem os antigos empregadores.
• Aumento da terceirização decole-
ta e processamento.
• Redução da capacidade de inves-
timentos em formação de pessoal,
equipamentos, tecnologia.
• Guerra de preços, que levou a um
ponto no qual não é possivel crer que
os contratantes estejam contentes com
os valores aviltados pagos hoje pelas
pesquisas. Eles sabem que, se não
remunerarem adequadamente esse
serviço, logo não terão a contrapartí-
da dos melhores analistas, dos trata-
mentos estatísticos, da liberdade para
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Flávio Ferrari não considera que o
rival traga contribuição relevante

nexus também porque eles ainda
não se integrariam aos sistemas de
mídia das agências, que hoje inclu-
em, além dos dados de audiência,
também informações como pre-
ços e softwares para simulações.

Na opinião de Renata Carva-
lho, diretora de mídia da Lowe, as
informações do Datanexus têm
outra desvantagem: "Sua pesquisa
se restringe a São Paulo, enquanto
o Ibope pesquisa dez mercados.
Atualmente a grande maioria dos
clientes veicula suas campanhas re-
gionalmente, portanto é fundamen-
tal ter dados de audiência nos prin-
cipais mercados". E, também de
acordo com Renata, "o software do
Datanexus não é compatível com
todo o conjunto de softwares atual-
mente utilizado pelas agências".

Novaes refuta veementemente
essa afirmação de incompatibilida-
de entre o software de seu instituto
e aqueles utilizados pelas agências.
"O Datanexus oferece hoje a audi-
ência em tempo real, minuto a mi-
nuto, segundo gênero, idade, escola-
ridade e classe socioeconômica via
internet. Basta ao cliente entrar com
login e senha fornecidos por nós.
Nossos dados acumulados podem
alimentar qualquer banco de dados
existente no mercado", garante ele.

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS
Há, ao menos teoricamente, um

benefício resultante da criação do
Datanexus, acredita Adriana. "É
importante a quebra do monopó-
lio", diz. "Mas um segundo concor-

rente só é interessante se agrega
algo novo ao mercado. E por en-
quanto o Datanexus ainda não trou-
xe diferencial", acrescenta Adria-
na. "O surgimento de um novo ins-
tituto é positivo, pois institui a con-
corrência, gera questionamentos e
maior atenção à qualidade e atuali-
zação dos produtos", acrescenta
Renata, da Lowe. Para ela, caso
sane as deficiências de seus estu-
dos, o Datanexus pode gerar uma
"competição benéfica", que resul-
tará em maior qualidade da infor-
mação e revisão de custos.

Ferrari considera incorreto fa-
lar em monopólio no mercado da
pesquisa de audiência de TV pois,
até mesmo corno conseqüência da
globalização da economia e da co-
municação, a competição foi trans-
posta para o cenário internacional,
no qual o Ibope enfrenta concor-
rentes como Nielsen, Taylor Nel-
sone AGB. Mas nos mercados inter-
nos dos países não há mais, segun-
do ele, concorrência em pratica-
mente nenhum lugar do mundo. E
Ferrari apresenta, entre outras, uma
razão prática para o fim da disputa
nos mercados nacionais: se dois
institutos fornecem os mesmos re-
sultados, um deles será irrelevante;
se os resultados forem distintos,
um deles oferece um serviço com

Renata Carvalho: a competição

sempre é benéfica

solicitar cruzamentos adicionais e
apresentações mais elaboradas.

Essa situação afeta a todos, mas
atinge especialmente os pequenos
institutos, nos quais muitas vezes o
dono é simultaneamente vendedor
de projetos e pesquisador. Eles são
procurados por quem deseja atendi-
mento personalizado e profissional,
mas também por quem tem verba
curta e pressa de resultados.

Mas como vencer esse ciclo vici-
oso, perverso l Existe, primeiramen-
te, necessidade de conversas francas
e abertas para a organização das
idéias. Mas já há algumas ações mais
concretas, como:

• Criação da Associação Brasi-
leira das Empresas de Pesquisa
(Abep) pela unificação da Associa-
ção Brasileira dos Institutos de Pes-
quisa de Mercado (Abipeme) com a
Associação Nacional de Empresas
de Pesquisa (Anep), com a conse-
qüente combinação defornecedores

de portes e processos produtivos
diferentes, da qual podem resultar
maiores oportunidades de identi-
ficação de meios para a expansão e
valorização da atividade.

•Surgimento, em instituições
do porte de USP, FGV, ESPM e
Escola de Sociologia e Política, de
cursos destinados à formação de
profissionais de pesquisa.

• Realização do Congresso de
Pesquisas, ocasião magnifica para
discussões profundas e estabeleci-
mento de parcerias.

E, porém, imprescindível o forta-
lecimento das entidades do setor de
pesquisa, notadamente da Abepe da
Sociedade Brasileira de Pesquisa de
Mercado (SBPM), como forma de
encontro dos caminhos da mudança
para um quadro mais favorável.

*Vice-presidente da
Associação Brasileira das

Empresas de Pesquisa

problemas, e deve ser descartado.
E em nenhum desses casos haverá
clientes interessados em trabalhar
com mais de um instituto.

O diretor do Ibope Mídia tam-
bém explica a concentração dos
negócios nacionais em um único
instituto, assegurando haver nesse
mercado a exigência de intensos in-
vestimentos. Aliás, segundo ele, essa
exigência é crescente, pois um insti-
tuto já não pode restringir-se apenas
à aferição da audiência — embora
essa medição deva ser realizada com
uma qualidade cada dia maior —,
devendo estender sua atuação para
um campo mais amplo. "Trata-se de
oferecer às emissoras e agências de
propaganda os recursos necessári-
os para a gestão de seus negócios e
para o planejamento da comunica-
ção de seus clientes", diz ele.

Por isso, de acordo com Ferrari,
há hoje a opção preferencial pelo
trabalho com um único fornece-
dor reconhecidamente competen-
te, com o qual o mercado trabalha-
rá de maneira conjunta. Segundo
ele, isso ocorre no Brasil, onde uma
comissão denominada Abap/Re-
des, reunindo representantes de
agênciase redes de televisão, discu-
te necessidades e prioridades e,
solicitando informações ou contra-
tando auditores, monitora a quali-
dade desse serviço.

Havendo ou não espaço para
um novo instituto no mercado de
pesquisa de audiência de TV, No-

vaes segue traçando projetos para o
Datanexus, e afirma pretender este
ano ampliar a amostra de seus estu-
dos, que passaria a abranger outras
regiões do País. Ele crê haver, no
confronto com as informações do
Ibope, diferenciais favoráveis ao
Datanexus, como o preço mais
acessível, mais informações em tem-
po real e maior variedade na seg-

mentação do público. De acordo
com Novaes, os estudos Datane-
xus têm "características únicas",
como dados em tempo real com
opção pela visualização dos seg-
mentos populacionais. "E nossos
dados em tempo real mostram tan-
to a competição entre as emissoras
quanto a composição da audiência
de cada uma delas", finaliza.
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