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Muitos anunciantes estão usando "às cegas" a internet, enquanto as companhias de pesquisas 
de mercado tentam entender o comportamento do consumidor. A afirmação foi feita ontem 
pelo presidente executivo da Taylor Nelson Sofres (TNS). 
 
David Lowden disse: "Nosso setor enfrenta desafios em termos de qualidade das pesquisas na 
internet e isso é uma coisa sobre a qual os usuários vêm confrontando o setor. Vários clientes 
estão nos dizendo: 'Vejam só, estamos gastando milhões de libras com a internet, mas não 
sabemos se estamos tendo um bom retorno. Devemos gastar mais, ou menos?'. Muitos 
clientes simplesmente estão correndo às cegas para a internet". 
 
Não há sinais de que as empresas estejam reduzindo seus orçamentos para pesquisas de 
mercado e a TNS, cujos clientes incluem a Procter & Gamble, Unilever e Microsoft, anunciou 
resultados para 2007 que ficaram dentro das expectativas do mercado, afirmando ter formado 
uma boa carteira de pedidos para a primeira parte deste ano. "Em momentos difíceis, as 
pessoas precisam ter ainda mais certeza de que estão tomando as decisões certas em seus 
gastos com propaganda", afirmou Lowden. 
 
As receitas dos 12 meses encerrados em 31 de dezembro mostram que a TNS conseguiu 1,07 
bilhão de libras no período, dentro das expectativas dos analistas, e acima do total registrado 
no exercício anterior, de 1,004 bilhão de libras. Enquanto isso, o lucro antes dos impostos, 
ajustado aos custos de reestruturação e amortização, cresceu 9,1%, de 84,5 milhões de libras 
para 92,2 milhões de libras. O lucro por ação ajustado subiu 21% para 15,4 pence (ante 12,7 
pence no exercício de 2006), enquanto o dividendo do exercício cresceu 20%, de 4,6 pence 
para 5,5 pence. 
 
Um analista, que pediu para não ser identificado, disse: "Ainda há preocupações sobre a 
exposição a uma retração do consumidor e em particular como isso vai afetar os negócios de 
pesquisas de hábitos do cliente nos Estados Unidos. Mas isso é sinal de que os anunciantes 
não podem 'atirar' para todos os lados num mercado tão grande como a internet." 
 
A TNS também anunciou a aquisição da Compete, uma companhia de análises digitais que 
monitora o comportamento dos consumidores na internet, por US$ 75 milhões em dinheiro e 
pagamentos adicionais de até US$ 75 milhões, dependendo do cumprimento de metas 
estabelecidas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B4 


