
Diferentemente dos demais países do mundo, no Brasil a medição de audiência
é assunto que foge das agências e emissoras para tornar-se questão de interesse
público. Veja até que ponto o Ibope interfere e define um planejamento de mídia.
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o Brasil, não há quem
já não tenha discutido
os pontos de audiên-
cia de um capítulo
final de novela ou

de um jogo da seleção brasileira na
Copa do Mundo. Da mesma forma,
não existe quem não tenha se per-
guntado como é feito o levantamento
de tais números e quem, afinal, tem
em casa o aparelhinho utilizado para
que o instituto de pesquisa saiba por
quais canais passa um telespectador,
chamado Peoplemeter (veja box).

O responsável por tais medições
no país, desde 1942, é o Instituto Ibo-
pe, que já se tornou uma metonímia
local, quando o assunto é audiência.
Tais números, no entanto, são muito
mais que um termômetro de aceita-
ção da programação pelas emissoras,
mas ferramentas que auxiliam mídias
de agências de propaganda a fazerem
a distribuição da verba de seu cliente.

Obviamente que esta não é ne-
nhuma novidade para os publicitários
e mídias, mas vale ressaltar que a re-
alidade da "segmentação mostra que,
embora ainda muito importantes, os
dados de audiência não são mais a
única forma de se definir um planeja-
mento. E um novo instituto de medi-
ção, na opinião dos mídias brasileiros,
seria salutar ao mercado e ao trabalho
de distribuição de verbas.

Sobre a medição de audiência e
predomínio do Ibope no setor, IM-
PRENSA ouviu mídias de grandes
agências brasileiras e mostra o im-
pacto deste levantamento na hora do
direcionamento de verba.

Há pouco tempo, era comum
que se falasse sobre a "mídia da mãe"
no mercado publicitário. Tratava-se
daquele veículo que recebia a maior
parte das verbas por ser retorno ga-
rantido. O famoso "tiro de canhão
em um passarinho". Hoje, no entan-
to, a expressão "qualificação de pú-

blico" tem sido a bola da vez, dando
a veículos segmentados e programas
com menos adesão popular mais
oportunidades de receberem anún-
cios. "A medição do Ibope é sempre
importante porque é ele quem nor-
teia todo o planejamento, auxiliando
na escolha de veículos e programas.
Mas a realidade da segmentação nos
faz repensar", diz Rita Fazio, pesqui-
sadora de mídia da Talent.

Marco Jacobucci, diretor de mí-
dia da Publicis Brasil, alerta que a
medição de audiência não é utilizada
somente para distribuir verba, mas
também para um redirecionamento
de emergência. "Como gestores da
comunicação, e consultores de negó-
cios, temos que validar modelos efe-
tivos de retorno dos investimentos
de nossos clientes, o que inclui uma
análise criteriosa de pós-venda do
planejamento aprovado. A medição é
importante também diante da neces-
sidade emergencial de alguma altera-
ção de rota ao longo do processo."

O formato ideal, segundo Rober-
to Genistretti, sócio e vice-presidente



de Mídia da TBWA\BR, é ter crité-
rios para decidir quando é melhor
recorrer a uma mídia de massa, com
altos índices de audiência, e quando
a segmentação é a melhor escolha.
"Quando se fala de um produto de
massa, que é a característica da TV
aberta no Brasil, certamente traba-
lharemos com este tipo de meio/ve-
ículo, onde falamos de altas audiên-
cias. Mas se falamos de um produto
elitizado, como por exemplo as clas-
ses A/B, podemos trabalhar com ou-
tro mix de meios/veículos (payTV,
cinema, revista, e, até mesmo, a TV
aberta), procurando seus nichos de
audiências específicos."

Uma característica importante a
ser observada é que o Brasil possui
uma TV aberta com características
muito próprias, com uma concen-
tração muito grande de audiência e,
considerando o que ela entrega em
termos de retorno publicitário, é ain-
da uma mídia considerada barata.

No entanto, nem sempre os al-
tos índices de audiência significam
retorno comercial garantido. "Por
outro lado, cresce cada vez mais a
importância da qualificação desta
audiência, ou seja, dar "Ibope" não
quer dizer maior eficácia de mídia.
A análise da audiência, de quem

são as pessoas que representam esse
número, toma força e o que é mais
importante, começa a se embasar em
cases de sucesso. Hoje temos clientes
no varejo imobiliário, por exemplo,
onde há uma orientação 100% vol-
tada para o resultado, veiculando
em emissoras menores, em horários/
programas de menor "Ibope". Indo
totalmente na contramão da aferição
de dados atual", explica Daniela Pe-
reira, da LongPlay.

A hegemonia do Grupo Ibope
nas medições de audiência divide a
opinião dos mídias entrevistados por
IMPRENSA. Alguns acreditam ser
salutar ao mercado que haja mais de
um instituto de pesquisa, seja para
consulta das agências, seja para aná-
lise das emissoras. "O monopólio é
muito ruim. Se houvesse uma con-
corrência seria bastante importante
profissionalmente para o mercado
publicitário, pois acredito que teria
maior desenvolvimento tecnológico
e os preços das compras de pesquisas
seriam mais pés no chão", diz Genis-
tretti, na TBWA/BR.

Daniela Pereira, diretora de mí-
dia da agência LongPlay, acredita que

mais importante que o surgimento
de uma nova empresa seria a criação
de ferramentas mais modernas de
aferição de audiência. "Sempre nos
deparamos com questionamentos
com relação à medição do Ibope, mas
acredito que mais importante seria
o desenvolvimento de uma nova e
moderna forma de aferição de dados
de audiência e que, principalmente,
conte com uma base (amostra) extre-
mamente relevante. Acho muito sau-
dável para o planejador de mídia ter à
disposição dados para poder compa-
rar e claro, embasar a sua escolha."

Já Silvio Callisi, diretor de mídia
da Loducca, não acredita na necessi-
dade da criação de um novo instituto
de aferição de audiência. "Não vejo
sentido, uma vez que o Ibope faz um
ótimo trabalho. Acredito que precisa-
mos aprimorar cada dia mais a coleta
de dados para oferecer ao mercado
alternativas de análises e cruzamen-
tos. Ultimamente, o Ibope já vem se
aprimorando no lançamento de vá-
rios novos produtos", defende.

Jacobucci, da Publicis Brasil, du-
vida que o mercado tenha fôlego para
um novo player de medição de audiên-
cia, mas analisa a importância de o Ibo-
pe estar preparado para as novas ferra-
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mentas à disposição do telespectador.
"É preciso que o Ibope esteja prepara-
do para a realidade dos PVRs (Personal
Vídeo Recorders) e para a conseqüente
soberania do telespectador."

Hoje, este "tirano" decide onde,
como e quando assistir a um deter-
minado programa de TV. Mais: tudo
isso com a possibilidade de excluir da
tela os breaks comerciais", disse.

• Audiência popular
Como mencionado no início

deste texto, existe no Brasil uma par-
ticularidade em relação a aferição de
audiência. Em nenhum outro país do
mundo, números que servem para
avaliação interna das emissoras e
para planejamento de mídia interes-
sam tanto à população.

Este fato, segundo os mídias, se
deve a uma junção de fatores, que vão
desde a auto-promoção das emisso-
ras até as características da TV aberta
brasileira, que concentram grande
público e possuem, de certa forma,
qualidade de programação. "Vale a
pena mencionar que a maravilhosa
produção dos canais de comunica-
ção do Brasil, os quais estudam o
comportamento das pessoas antes da
execução final, e ficam muito funda-
mentados com os hábitos e costumes
dos brasileiros. O público, muitas
vezes, espelha-se nos personagens,
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divertindo-se com programas de au-
ditório, encantando-se com a música
brasileira e assim a mídia vira sempre
notícia", analisa Luciana Schwartz,
diretora-geral de mídia da Y&R.

O hábito de as próprias emissoras
abrirem os números de audiência que,
via de regra, deveriam ser sigilosos e
acessíveis apenas a emissoras, agências
e anunciantes, é fator preponderante
para o interesse popular na audiência,

alerta Rita Fazio, da Talent. "Esse fato
se deu pelas próprias emissoras de TV
divulgarem dados, que são confiden-
ciais. Para dizer que algum programa
estava na frente foi utilizado esse es-
tratagema de divulgar os dados no ar,
daí a população se interessou por isso,
tornando-o assunto comum."

No Brasil, portanto, mais que o
número de pessoas ligadas na televisão,
o Ibope é a metonímia do sucesso.
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