


ra o início da década
de 1940 quando o em-
presário Auricélio Pen-
teado, dono da rádio
Kosmos, de São Paulo,

ficou sabendo que um certo Ge-
orge Gallup havia desenvolvido
uma ferramenta revolucionária
de aferição de audiência pública.
Preocupado com o rumo de seu
negócio, que não apresentava mais
o mesmo vigor de antes, Penteado
decidiu embarcar para os Estados
Unidos para aprender como aferir
a audiência de sua Kosmos. Depois
de uma temporada de imersão no
American Instituís of Public Opi-
nion, fundado cinco anos antes por
Gallup, Auricélio Penteado voltou
ao Brasil com um questionário em
mãos. Durante as entrevistas para
saber o nível de popularidade de
sua rádio, o empresário começou
a ficar preocupado: quase nenhum
dos entrevistados citava o nome
Kosmos. Feita a tabulação da pes-
quisa, o resultado confirmou o mau
pressentimento: sua rádio pratica-
mente não tinha audiência. Diante
do impasse, Auricélio tomou uma
decisão radical: vendeu a emissora
e fundou, juntamente com seu ami-
go Paulo de Tarso Montenegro, o
Instituto Brasileiro de Opinião Pú-
blica e Estatística, o Ibope, em 13 de
maio de 1942.

A aposta foi de alto risco, mas
mostrou-se acertada. Passados 64
anos, o Ibope é uma multinacional
brasileira formada por 52 empresas
que oferecem serviços em 16 países
- na América Latina e em Portugal -
com 2.800 profissionais. Atualmen-
te, a empresa possui faturamento
global de 180 milhões de dólares por
ano, sendo que o responsável pela
maior parte dessa soma no grupo é
o Ibope Mídia, que realiza pesquisas
de audiência de TV, rádio, Internet,
leitura de jornais e investimento pu-
blicitário, entre outras.

"A pesquisa é, por definição, a
forma mais eficiente de medir algo.
O cliente tem a melhor informa-
ção possível, rapidamente e com
melhor custo", explica Rogério Ca-
jado, diretor superintendente do
Ibope. Outro setor que se destaca
dentro do grupo é o Ibope NetRa-
tings, cujo investimento, há quatro
anos, foi da ordem de um milhão e
meio de dólares.

• Sem passo em falso
De acordo com a Associação

Mundial de Profissionais da Pes-
quisa, a Esomar, as indústrias de
pesquisas no mundo faturaram
juntas a quantia de 23,3 bilhões de
dólares em 2005, com América La-
tina e Central englobando 4% desse
montante - ou seja, 968 milhões de
dólares. No Brasil, as 180 empre-
sas filiadas à Associação Brasileira
de Empresas de Pesquisa, a ABEP,
faturaram o valor de um bilhão de
reais no último ano (veja entrevista
na página 52).

"Ao conhecer melhor o consu-
midor, uma organização reduz o
risco na tomada de decisão", expli-
ca Rodrigo Toni, diretor geral da

Ipsos no Brasil, cujo faturamento
no mundo chegou a 900 milhões
de euros no ano passado e tem a
pretensão de atingir a marca de um
bilhão em 2007. Segundo a ABEP,
60% do mercado está nas mãos das
dez maiores empresas do setor,
que, além do Ibope, incluem as
americanas Research International
e ACNielsen.

Observando a dimensão de va-
lores e a importância que um insti-
tuto de pesquisa tem hoje, um fato
tornou-se ponto pacífico no mundo
dos negócios: não é mais possível
fazer o lançamento de um produto
ou de uma marca sem a realização
de uma pesquisa de mercado alta-
mente especializada. Dar tiros no
escuro não faz mais parte da roti-
na mercadológica das empresas. A
pesquisa tornou-se uma ferramen-
ta preponderante na diminuição
dos riscos. Hoje em dia, grandes
empresas multinacionais atuam em
todo o mundo e não podem arriscar
perder um cliente sequer por causa
de uma ação mal planejada. "O que
os empresários não querem é per-
der altas quantias em dinheiro", sa-
lienta Rogério Cajado, do Ibope.



• Política x Produto
Assim como no mercado, na

política a pesquisa virou sinónimo
de precisão. Todo postulante que
se preze não dá nenhum passo an-
tes de saber onde está pisando. "Na
política acontece o mesmo que no
mercado: não existe cargo majori-
tário que tenha chance de vitória
se não existir pesquisa", diz Mauro
Paulino, do Datafolha.

Muita gente imagina, entre-
tanto, que as pesquisas eleitorais
representam a maior demanda dos
institutos no Brasil. A realidade é
que os processos eleitorais apenas
jogam luz sobre o mercado. Ser-
vem, digamos, como difusores da

cultura de aferição. "As pesquisas
eleitorais são um grande holofote",
confirma Eliana Assis, analista da
Via - Pesquisa de Mercado.

Em termos de faturamento, a
política não chega nem perto do
mercado. O Datafolha, por exem-
plo, é conhecido nacionalmente
por suas pesquisas políticas, mas
cerca de 80% de sua demanda é vol-
tada para pesquisa de mercado. "As
(pesquisas) de opinião represen-
tam 20% do faturamento", conta
Mauro Paulino. Segundo a ABEP,
mesmo em anos eleitorais as pes-
quisas políticas representam menos
de 15% do faturamento dos grupos
que atendem esse nicho. O Ibope
Opinião, empresa do grupo que re-
aliza pesquisas eleitorais, responde
por 14% do faturamento do grupo,
mesmo em ano de eleição.

O próprio Datafolha come-
çou suas atividades em 1983 como
um departamento de pesquisas do
Grupo Folha da Manhã. Seu obje-
tivo era fazer pesquisas de opinião
seguindo referências norte-ame-
ricanas para abastecer a redação.
Naquela época, as pesquisas de
opinião e as eleitorais eram muito
restritas às campanhas políticas. "A
ideia era ter informações dos candi-
datos", explica Paulino. Em 1995, o
Datafolha se transformou em uma
unidade de negócios, com uma área
de planejamento amostrai comple-

ta, responsável pelo levantamento
de dados secundários, elaboração,
atualização e verificação de infor-
mações, algo indispensável para
aferir a precisão dos resultados. O
grupo é dividido em três grandes
segmentos: a divisão casa, a divisão
mercado e as áreas de suporte.

O Vox Populi, fundado em
1984, é o terceiro maior instituto
de pesquisas do Brasil e costuma
trabalhar para partidos políticos,
jornais e emissoras de TV. O mais
novo dentre os maiores é o Sensus,
fundado em 1987.

• Demandas
Segundo a ABEP, os maiores

compradores de pesquisa no Brasil



são as indústrias que comerciali-
zam produtos em massa, como sa-
bonete, detergente, sabão em pó e
alimentos. "A pesquisa é constante
porque a concorrência é violenta",
diz Waldir Pilli, presidente da enti-
dade. "Esse é um mercado que não
pára", completa Ricardo Guedes,
presidente do Instituto Sensus.

No ranking dos setores que
mais demandam pesquisa, o segun-
do lugar é ocupado pela indústria
automobilística, seguido pelo setor
imobiliário e pelo ramo de bebidas.
"O estudo de localização também
é muito usado. Se você montar um
negócio em lugar errado, fecha em
pouco tempo. 70% dos estudos de
shopping sobre localização foram
feitos conosco", conta Francisco To-
ledo, da Toledo & Associados, que
está no mercado há 27 anos e (atu-
rou 7 milhões de dólares em 2006.

Outro filão de mercado em alta
nos últimos tempos é o de respon-
sabilidade social. "Este tema está
na agenda das grandes empresas,
que querem saber os resultados
práticos de seu investimento nes-
se setor. O banco ABN/Amro, por
exemplo, adotou um cheque im-
presso em papel reciclável. Isso é
importante? Ou é mais importante
para o cliente baixar os juros?", diz
Paula Cabrini, coordenadora de
projetos da Market Analysis. Se-
diada em Florianópolis, a Market,

criada há nove anos, foi uma das
primeiras a investir neste setor.
Hoje, tem uma carteira de cliente
repleta de multinacionais, entre
elas a Nestlé e a Coca-Cola.

• Relacionamento
Quanto maior a demanda por

pesquisa, maior a necessidade de
interlocução entre clientes, agên-
cias e institutos. Em alguns casos,
os clientes procuram as pesquisas
independentemente das agências de
publicidade, ou mesmo para aferir o
desempenho delas. Em outros, são
as agências que contratam os ins-
titutos antes de lançar uma marca.
"Muitas empresas já têm seu pró-
prio departamento de pesquisa",
revela Mauro Paulino.

O fato é que o mercado exige
hoje em dia que as pesquisas cami-
nhem para além das constatações
e apresentem leituras críticas e es-
tratégicas do objeto de estudo. "As
pessoas não querem comprar rela-
tórios, querem comprar soluções de
problemas", analisa Egydio Zanotta,
presidente do Instituto de Marketing
e Pesquisas Ltda., o Imepe. Márcio
Garcia, gerente de pesquisa de mídia
da Loducca Publicidade, explica por
que compra as pesquisas de mer-
cado do Ibope e da Ipsos para seus
clientes. "O custo é elevado, mas as
pesquisas contribuem para termos
excelência no projeto".
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