
Novo software do Ibope facilitará planejamento de mídia nas agências de 
publicidade         

O sistema foi desenvolvido pela Digisystem, empresa de soluções de TI, que atua no formato 
de outsourcing dentro do instituto. 

Líder absoluto no mercado de pesquisas e uma das maiores do planeta, o IBOPE tem se 
mantido sempre atualizado no que se refere à tecnologia, desenvolvendo internamente os 
softwares que impactam diretamente os serviços oferecidos pelo instituto. 

Entre as várias ferramentas tecnológicas recentes desenvolvidas pela instituição, um dos 
destaques foi o Projeto GIM, um software de Gestão integrada de Mídia, totalmente formatado 
aos índices de audiência do IBOPE, ou seja, uma plataforma de planejamento de mídia na qual 
o software trará informações sobre agência, anunciante e campanha. O sistema foi 
desenvolvido pela Digisystem, empresa de TI que atua no formato de outsourcing / fábrica de 
softwares dentro do próprio instituto de pesquisas. 

O projeto GIM começou em agosto de 2006 quando a Digisystem foi contratada para implantar 
novas metodologias no desenvolvimento de softwares dentro do IBOPE, focada principalmente 
no desenvolvimento do GIM. 

O software foi desenvolvido em parceria com duas grandes agências de publicidade, que 
entraram com toda a expertise que têm em planejamento de mídia. O projeto passou por 
várias fases de desenvolvimento e testes entrando em operação no mercado ao final de 2008. 

O GIM, desenvolvido com exclusividade para o IBOPE, permitirá que as agências façam uma 
simulação rápida de quantas pessoas serão atingidas com determinada campanha e com que 
freqüência. O software, pensando no target demográfico, é capaz de simular um plano de 
mídia, como deve ser sua veiculação, e ainda faz a checagem de audiência. Antes, essa 
ferramenta existia apenas para TV. 

Outros projetos de fábrica de softwares da Digisystem estão sendo desenvolvidos dentro do 
IBOPE no modelo de outsourcing. Entre eles, o Projeto PYXIS, que é um software que 
disponibiliza indicadores que possibilitarão aos usuários estudar e identificar a potencialidade 
dos 5.564 municípios em relação ao consumo de bens duráveis e não duráveis. 
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