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Quando idade e sexo  
não importam
A CBS propõe um modelo novo de planejamento e compra de publicidade  
na TV com base no comportamento e atitudes dos telespectadores
Por Jack Neff, do advertising age

A faixa etária e sexo não determinam a 
eficácia dos anúncios de TV, afirmou 

o diretor de pesquisa da CBS Corp., Da-
vid Poltrack. O executivo trabalhou com 
a Nielsen para produzir uma mudança 
histórica, que substituirá a análise demo-
gráfica por um modelo novo de planeja-
mento e compra de anúncios de TV, que 
é baseado no comportamento e atitudes 
do telespectador e permite prever, com 
maior precisão do que o indicador tra-
dicionalmente utilizado, os produtos ad-
quiridos e os fatores do impulso de com-
pra, afirmou Poltrack em uma apresen-
tação durante o congresso Re:Think 2011 
(Re:Pense 2011), da Advertising Research 
Foundation (Fundação de Pesquisa Pu-
blicitária), em Nova York. 

Uma quantidade crescente de dados 
que cruzam os índices de audiência com 
as informações sobre compras demons-
tra que a utilização da análise demográ-
fica para segmentar os comerciais é “ba-
sicamente um equívoco”, revelou, “o que 
leva a um mau uso das verbas destinadas 
à publicidade na TV”. 

Ainda que a ampla pesquisa e a análi-
se exigidas pela criação do novo modelo 
tenham sido pagas pela CBS, o material 
será disponibilizado a todos os clientes da 
Nielsen, inclusive os concorrentes da re-
de, anunciou Poltrack, “dentro do espírito 
da tecnologia de código aberto”. 

Vários segmentos da Nielsen deram sua 
contribuição, incluindo a firma de consul-
toria recém-adquirida Cambridge  Group 
e a Nielsen Catalina Solutions, uma joint 
venture que cruza os dados de converso-
res de TV, painéis de consumidores e vir-
tuais da Nielsen com as informações da 

Catalina Marketing sobre compras feitas 
com cartões de fidelidade. A CBS também 
está realizando uma série de testes com 
anunciantes para fazer os ajustes finais 
no sistema, disse Poltrack. 

A empresa comprou dados da Nielsen 
Catalina sobre 20 categorias dos segmen-
tos de perfumaria, eletrodomésticos, ali-
mentos e produtos para animais de esti-
mação e, até o momento, realizou estu-
dos detalhados sobre 15 delas. Confir-
maram-se, assim, os resultados de pes-
quisas anteriores de menor porte: “Não 
há absolutamente nenhuma relação en-
tre a faixa etária da cobertura demográ-
fica específica da campanha e as vendas 
geradas por ela.” 

No caso dos salgadinhos de pacote, 
dos muitos programas de TV mais assisti-
dos nos “domicílios de grande consumo”, 
só três também são líderes de audiên cia 
 entre os telespectadores de 18 e 49 anos, 
revelou Poltrack, “porém, a compra de 
mídia de muitos anunciantes para esse 
grupo baseia-se em dados demográficos 
de faixa etária”. 

Assim sendo, onde é que os dados mos-
tram alguma relação? “A cobertura dos 
grandes consumidores de uma catego-
ria de produtos está intimamente rela-
cionada com a decisão de compra após 
a exposição,” disse. 

Em outra apresentação, na segunda-
feira, os executivos da Nielsen Catalina 
revelaram que os índices de audiência 
por faixa etária e sexo apresentavam uma 
correlação com a efetivação da compra 
causada pela exposição aos anúncios de 
TV comparativamente baixa, de 0,12, on-
de 1,0 representa uma correlação total e 

0, nenhuma. A presença de grandes con-
sumidores da categoria na audiência de 
um dado programa de TV, por outro lado, 
estava muito mais relacionada (0,69) co-
mo o aumento de vendas entre os espec-
tadores dos anúncios veiculados. 

Poltrack admitiu que a faixa etária, 
em particular, não tem ajudado a CBS. 
De fato, na semana terminada em 13 de 
março, por exemplo, o canal registrou 
uma audiência média no horário nobre 
quase igual à da Fox, perdendo por ape-
nas dez mil telespectadores (7,96 contra 
7,97 milhões respectivamente), de acor-
do com os dados da Nielsen divulgados 
pelo site TVBytheNumbers.com. Contu-
do, perdeu de lavada no grupo de 18 a 
49 anos, com uma média de 2,1 contra 
3,4 do concorrente. 

Poltrack acrescentou que, para toda a 

mídia e profissionais de marketing, é ar-
riscado depender dessa faixa etária por-
que, além de ela não apresentar uma ín-
tima relação com a decisão de compra, 
está diminuindo em ritmo acelerado. A 
parcela da população dos EUA perten-
cente a esse grupo despencou de 62% pa-
ra 57% entre 2002 e o ano passado e cai-
rá mais dois pontos, para 55%, até 2016. 

A Nielsen Catalina também está ca-
pacitada a apurar índices de audiência 
de grandes consumidores de detergen-
tes, usuários de uma determinada mar-
ca e, até mesmo, de pessoas que muda-
ram de preferência, contudo, seus execu-
tivos admitem que a criação de conteúdo 
baseado nesses dados não seria necessa-
riamente uma tarefa simples. Ademais, 
existe a complexidade do potencial dos 
anúncios de TV voltados para milhares de 
segmentos específicos da categoria e dos 
comportamentos de consumo. 

Em busca de uma simplificação, a CBS 
recorreu ao Cambridge Group para de-
senvolver um modelo de segmentação 
com seis partes, que se baseia em com-
portamento, motivação, programação 
preferida e perfil psicológico, e, segun-
do Kevin Bowen, diretor da Cambridge, 
pode resultar em uma cobertura de pon-
tos de audiências dos grandes consumi-
dores da categoria e outros públicos-al-
vo 20% melhor do que a proporcionada 
pela análise demográfica por faixa etá-
ria e sexo, com a mesma verba. A melhor 
adaptação aos interesses do consumidor 
também levou a um aumento expressivo 
na lembrança dos anúncios, das marcas 
e das mensagens, bem como na aprova-
ção aos comerciais. 

Poltrack contou que o novo modelo de 
segmentação e pesquisa é o ponto alto do 
trabalho com que está envolvido desde 
1992, e acrescentou que a CBS está em-
penhada em aplicá-lo a todos os merca-
dos: digital, de rádio, de mídia impressa, 
de publicidade exterior e local.

O uso crescente de dados de uma só 
fonte, como os da Nielsen Catalina e TRA 
Global, que oferecem um cruzamento de 
informações fornecidas por conversores 
de TV e por compras feitas com cartão, já 
havia tido um impacto anteriormente, de 
acordo com Poltrack. Com esses dados, 
os orçamentos de publicidade — sobre-
tudo na TV — começaram a recuperar-se 
mais cedo durante a última recessão do 
que em outras, declarou.

“Os profissionais de marketing rapi-
damente mudaram de rumo, aumentan-
do os investimentos, antes mesmo que 
a retomada econômica se estabelecesse 
de forma segura.”

Os seis segmentos, de acordo com a CBS-Nielsen
Tv companheira Neste grupo, a TV está quase sempre ligada e é como um membro da 

família. 

lançadores de 
tendências de mídia

São os que começam a utilizar novas tecnologias e conteúdos pouco 
tempo após o lançamento, e também são 39% multiculturais. 

Fãs do esporte Constituído, em sua maioria, de homens. Entretanto, a maior parte deles 
não se enquadra nesse grupo. Também apreciam programas de ação e 
aventura. 

Fãs de programas Apresentam grande envolvimento com seus programas prediletos e são 
os que mais gravam DVDs. 

Navegantes São os mais abertos ao conteúdo alternativo na TV e, no mais das vezes, 
usam laptops ou tablets para realizar outras tarefas enquanto assistem 
à TV. Compõe-se, basicamente, de jovens, mas inclui muitas pessoas 
com mais de 50 anos. 

Moderadores de Tv São aqueles que gostam de ser especialistas e influenciar as escolhas 
alheias. 
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