
No início da década de 1940, Auricélio Penteado teve a curio-
sidade de saber a audiência da modesta Rádio Komos, da qual 
era proprietário, em São Paulo. Decidiu então viajar aos EUA, 
para visitar o American Institute of Public Opinion, criado por 
George Gallup, inventor do método de medição de opinião 
pública que leva seu sobrenome. De volta ao Brasil, aplicou 
as técnicas aprendidas e, enfim, sanou a dúvida inicial: sua 
rádio estava entre as menos ouvidas da cidade. Acreditou 
nos resultados, fechou o veículo e fundou o primeiro órgão 
de pesquisa do Brasil, o Ibope (Instituto Brasileiro de Opi-
nião Pública e Estatística). Em 1950, ano da chegada da TV ao 
país, Penteado deixou o comando da empresa, sem saber que 
aquele novo aparelho, ainda desconhecido, faria dela uma 
das maiores empresas do setor na América Latina. 

Com 69 anos de história, hoje, o instituto tem atuação dire-
ta em 13 países do continente e cerca de 3.500 funcionários, 
dos quais, 1.600 só no Brasil. A marca, inclusive, já virou ver-
bete nos dicionários do país, apresentada tanto como sinô-
nimo de índice de audiência e alcance quanto de prestígio. 
Definitivamente, para o brasileiro, "ter ibope" é algo positivo. 
Para emissoras e anunciantes, pode ser crucial para a sobre-
vivência e crescimento no mercado. 

Diretora comercial do Ibope Media Brasil - braço da orga-
nização responsável por pesquisas de audiência, consumo 
e mídia -, Dora Câmara fala ao CdM da evolução do campo 
de pesquisas no país, das demandas de audiência das novas 
mídias e da possibilidade da chegada da Nielsen, parceira do 
Ibope na pesquisa de internet há 10 anos, ao mercado brasi-
leiro de medição televisiva em 2012. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



CADERNO DE MÍDIA - Qual é o per-
fil predominante do cliente do Ibo-
pe Media? 
Dora Câmara - O foco são os veícu-
los de comunicação e as agências de 
propaganda. Quando a gente fala em 
mídia, quem compra nossas pesqui-
sas são as agências para atender aos 
anunciantes. Já no caso de uma inves-
tigação de como vai uma marca, que é 
realizada pelo Ibope Inteligência, geral-
mente quem compra são os anuncian-
tes. Hoje, todas as principais emissoras 
de TV, de rádio e as grandes agências 
do país são assinantes do Ibope. Além 
disso, desenvolvemos um sistema 
que fornece informações gratuitas às 
agências menores, que não precisam 
ficar nas escuras, elas podem muito 
bem navegar com alguma luz. 

Como foi a evolução da medição da 
audiência televisiva no Brasil? 
Antigamente, o Ibope batia na porta 
das pessoas e perguntava o que elas 
estavam assistindo. Hoje, é claro, o 
trabalho é muito mais sofisticado. 
Desde 1991, nossos relatórios são 
feitos com base no peoplemeter, que é 
o aparelho de medição de audiência 
que é instalado na casa das pesso-
as. Para escolhermos a amostra de 
domicílios, usamos uma técnica de 
painéis. Fazemos o levantamento so-
cioeconômico com base em mapas 
do IBGE, é tirado um retrato da popu-
lação e, a partir daí, compomos uma 
amostra de domicílios que repre-
sente com precisão essa população. 
Hido é muito mais rápido também. 
Um resultado de televisão demorava, 
no mínimo, de 10 a 15 dias para che-
gar ao cliente. Hoje, entregamos no 
dia seguinte para o país inteiro, com 
todos os targets, por programa. Tam-
bém damos a audiência em real time, 
que é uma prévia, pois dá o estado 

de sintonia do televisor, mas não diz 
qual é o público que está assistindo. 

A imprensa tem noticiado que a 
Nielsen estaria entrando na medição 
de audiência televisiva brasileira em 
2012. Se confirmado, isso vai mexer 
com o mercado? 
Há 10 anos nossa pesquisa de internet 
é feita em parceria com a Nielsen: é a 
Ibope Nielsen Online. Além disso, já fo-
mos concorrentes no passado. Sobre a 
parte televisiva, não temos nenhuma 
informação concreta de quando eles 
vão começar a operar. Mas é compli-
cado ter duas métricas. Se a pesquisa 
é bem-feita, ela tem que dar o mesmo 
resultado. Se ela der qualquer resulta-
do diferente, está errado. Então para 
que duas medições para um mercado 
que precisa de tantas outras informa-
ções? O mercado não tem ainda po-
tencial econômico para sustentar dois 
institutos. Mas é lógico que eles têm 
capacidade. E a própria vinda deles 
para o Brasil, se acontecer de verdade, 
é porque tem gente que não está feliz 
com a nossa pesquisa. Normalmente, 
quem não está bem [de audiência], co-
loca culpa no instituto. 

O que o Ibope tem descoberto sobre 
a internet? 
Todos nós vimos que a internet não 
acabou com os veículos anteriores, 
como muitos diziam. O que houve 
foi um consumo simultâneo das mí-
dias, que chamamos de convergência. 
As pessoas podem ouvir rádio ou ler 

uma revista enquanto navegam na 
internet. Outra coisa: antes, a classe 
econômica da internet era A e B. Hoje, 
96% dos que acessam são das classes 
A, B ou C. A internet é um baita exem-
plo de como a mudança da pirâmide 
de classes econômicas do país chegou 
aos veículos de comunicação. 

O que já é possível saber sobre a au-
diência das redes sociais? 
Com as pesquisas sobre internet, já é 
possível ver cada público de cada 
rede social. Há uma ferramenta pela 
qual monitoramos o que as pessoas 
estão postando o tempo inteiro - é a 
BuzzMetrics. Então, se eu tenho uma 
marca, eu posso ver quantas vezes foi 
mencionada minha marca e se são 
coisas boas ou ruins que estão sendo 
ditas. Mas você pode analisar tam-
bém um veículo de comunicação ou 
uma personalidade. 

O que está por vir em matéria de 
pesquisa de mídia? 
O nosso principal desafio é coletar a 
audiência nos diversos ambientes que 
as pessoas conquistaram com a mobi-
lidade e entender a convergência des-
ses meios. O indivíduo pode estar no 
mobile, na internet, em casa. Por exem-
plo, as pessoas que estão consumindo 
jogo de futebol no bar. Dá para coletar 
esses dados de audiência? Dá para fazer 
um portable peoplemeter [um aparelho 
portátil de medição] ? Já testamos e dá, 
sim. Outra coisa é a medição de tele-
visores de celular. Para isso, o Ibope já 
tem a solução. Seria através de um 
aplicativo baixado no celular. A mídia 
out of home [que impacta o público fora 
de casa, como painéis de elevadores, 
aeroportos, pontos de vendas, etc.] tam-
bém já nos procurou para adquirir uma 
medição contínua. Outra coisa que não 
deve demorar muito será a medição do 
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comércio eletrônico. Já temos um pai-
nel construído para reportar o compor-
tamento desse consumidor. 

O que se sabe sobre o leitor de jor-
nais e revistas no Brasil? 
Este meio sofre de uma coisa que vem 
de muito tempo: a falta de leitores. O 
Ibope tem o índice de analfabetismo 
funcional, que é uma coisa terrível. A 
gente vai a campo e pede para que a 
pessoa leia um texto simples de revis-
ta ou jornal. Quando você vê que só 
25% da população têm capacidade de 
ler, você tem vontade de chorar. Em 
cidades como Porto Alegre e Rio de Ja-
neiro, há um nível maior de leitura. Já 
com a internet, surge um novo campo 
de pesquisa, e criar esse novo leitor 
participativo pode ser uma coisa mui-
to legal. O fato de você poder escrever 
para o seu jornal para opinar ou suge-
rir algo aumenta as chances de você 
continuar consumindo aquele jornal. 

Recentemente, a diretoria do Fla-
mengo questionou uma pesquisa do 
Ibope que apontou empate técnico 
de sua torcida com a do Corinthians 
nas regiões metropolitanas do país. 
Como você enxergou esse caso? 
Toda vez que alguém vai fazer uma 
leitura de pesquisa é importante in-
vestigar princípios básicos: se a pes-

quisa foi feita em determinada área, 
eu posso afirmar que daria o mesmo 
resultado se fosse feita em outra? 
Claro que não. Como é que eu posso 
comparar batata com alho? Neste 
caso, a pesquisa foi feita em 12 re-
giões metropolitanas e está mais do 
que provado que o resultado é este. 
Agora, quando falamos do país intei-
ro, poderíamos ter outro retrato. Por 
isso, é importante monitorar todas as 
particularidades. 

Os jornalistas estão preparados para 
lidar com os dados dessas pesquisas? 
Pelo menos uma vez por ano, a gen-
te faz um workshop aqui no Ibope e 
compartilhamos com os jornalistas 
como se lê essa informação. Passa-
mos essas dicas sobre fonte, sobre 
região pesquisada, explicamos o que 
é um percentual horizontal, vertical, 
como se chega ao número absoluto. 
É óbvio que este não é o universo do 
jornalista, então temos a obrigação de 
oferecer esta leitura. 

Os clientes também contam com cur-
sos para isso? 
Sim. Nesse caso, são cursos muito 
mais profundos. O cliente passa por 
um aprendizado que vai desde enten-
der a metodologia até sentarmos com 
ele e tirarmos todas as informações 
do sistema. Começamos esses cursos 
em 2004 e temos fila de espera até 
hoje, o que é ótimo. Há ainda outro 
aspecto positivo nisso: normalmente, 
as pessoas que se interessam por pes-
quisa galgam posições rapidamente 
nas suas empresas, porque já estão 
direcionadas a enxergar a coisa de 
uma forma diferente. 

Tem crescido a demanda da mídia 
brasileira por pesquisas? 
É um mercado que cresce ano após 
ano, mas de uma maneira muito tí-
mida em relação ao que o país cres-
ce. De novo, é aquela coisa: cultura é 
tudo. Se você está habituado em usar, 
quando você mudar de emprego, você 
vai ser aquele cara que vai levantar a 
bandeira e dizer: "preciso de pesquisa, 
porque sem pesquisa eu não sei tra-
balhar". Agora, se você não usa, você 
não usa mesmo, vai passar sua vida 
sem usar, e pesquisa não é uma coisa 
fácil de ser entendida.  

*Com Nathália Carvalho. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 273, p. 2-4, nov. 2011.




