
O conceito de que o volume
de ligações recebidas pe-
las emissoras reflete a au-

diência já está em desuso há tem-
pos. Mais precisos e indispensá-
veis na montagem das estratégias
de comunicação, os dados forne-
cidos por institutos de pesquisa
valem ouro e foi desse baú de
informações que saiu a coroação
do meio rádio como rei absoluto
de audiência da hora em que o
ouvinte sai de casa até a volta ao
final do dia. De acordo com os
Dados Marplan, o rádio conse-
gue picos de 42% do total da
população de São Paulo, sendo
que esses números que sustentam
a supremacia de penetração do
meio vêm prioritariamente do Ibo-
pe e da Ipsos-Marplan. As novida-
des ficam por conta das possibili-
dades de cruzamento, já que o
rádio se mostra cada vez mais seg-
mentado e interessado em hábitos
de consumo e atitudinais. A busca
agora é por maior afinidade com o
ouvinte e fidelização do público,
afinal a audiência garantida atrai
investimentos publicitários e aca-
ba fortalecendo a saúde do meio.

Por sua vez, o método do Ibo-
pe de fazer estudos sobre rádio
não mudou nos últimos anos:
base em domicílios e as pergun-
tas sobre o que ouviu ontem e
anteontem, enquanto as entre-
gas são mensais com média mó-
vel trimestral. Contudo algumas
ferramentas estão despertando
ansiedade no mercado — como o

Radio Planing, que possibilita a
simulação de campanhas publi-
citárias. De acordo com a direto-
ra comercial do Ibope Mídia,
Dora Câmara, trata-se de uma
metodologia extremamente cara
pois exigiu a criação de um pai-
nel a partir de entrevistas que a
cada trimestre somam 21,6 mil
pessoas. "Para fazer a simulação
precisava ter as mesmas pessoas
respondendo", comenta. Com
esse processo é possível abarcar
nove mercados com todos os
gêneros de programação.

Outra novidade é o Arbitron,
tipo de people meter portable que
foi testado na América Latina, mas
como demanda investimento o
aparelho despertou pouco interes-
se das emissoras e, para trabalhar
com o produto, o Ibope depende
das rádios para a emissão dos si-
nais. "Hoje, quando bato na casa
das pessoas e pergunto sobre o que
ouvem, não dependo das emisso-
ras", diz Dora. Só para fazer o teste

Dora: não há interesse do rádio em
cruzar hábitos dos ouvintes com
outros de consumo
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o Ibope investiu US$ 500 mil. Mes-
mo que ainda demore a ser encam-
pado, o Arbitron permite compu-
tar os hábitos do ouvinte em casa e
no carro, trabalho ou restaurante,
dentre outros lugares.

Além dessas ferramentas o Ibo-
pe oferece ao mercado o Media
Class, curso de formação dedica-
do a profissionais de rádio e agên-
cias interessados em saber utili-
zar melhor as pesquisas. "Primei-
ro é preciso aprender a parte con-
ceituai e depois partir para as fer-
ramentas", pontua. A procura cau-
sou espanto: mais de 50 pessoas
inscreveram-se e estão obrigando
o Ibope a abrir uma turma extra.
No entanto a diretora comercial
não nota interesse do meio pelo
Target Group Index, que permite
cruzar os hábitos dos ouvintes de
rádios com outros de consumo.

Já a diretora nacional da Ipsos-
Marplan, Daina Ruttul, adianta que
o meio rádio está na base de dados
do TomMicro, software de plane-
jamento e utilização de mídia e
tabulação de informações. "Temos
o EGM (Estudos Gerais de Meios)
do Marplan, que pesquisa todas
as mídias, hábitos de consumo e
atitudinais", garante a diretora. E o
que o usuário pode fazer com essa
ferramenta? Segundo ela, o princi-
pal atributo são as consultas cru-
zadas em relação ao meio, que vão

desde o consumidor de determi-
nado produto a marcas de prefe-
rência, atitudes e horários de con-
sumo de mídia de segunda a sex-
ta-feira e nos finais de semana,
separadamente. "Além de fazer
essa análise, pode passar para o
planejamento e escolher as me-
lhores opções de programação",
salienta. Ou seja, basta lançar

no otimizador determinada ver-
ba e o próprio software elabora
o melhor plano. "Isso é bem
novo e foi lançado em 2002,
mas a base para rádio está aca-
bando de ser desenvolvida."

Outra novidade é a interface
entre a tabela de preços Jovi e o
TomMicro, possibilidade que tam-
bém está na fase final de criação.

De acordo com Daina, muitos
usuários já dispõem do software
atualizado desde o primeiro tri-
mestre de 2004, que a partir de
agora incluirá rádio numa ampla
base de dados. Os maiores clien-
tes são as agências, mas ela afirma
que a utilização estratégica dessa
ferramenta permite defender o
meio nas programações de mídia.
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