
AUDIÊNCIA 

Mais um competidor no ringue 
Nielsen se reúne com agências e emissoras de TV para oferecer projeto de medição de audiência em TV no Brasil 

Por ISABEL TARANTO 

o momento em que o Ibope está ex
pandindo sua medição de audiência 

real time para outras praças, começa a con
tabilizar a quantidade de telespectadores 
que sintonizam a TV aberta por antena pa
rabólica valendo-se do sinal via satélite e 
se prepara para, a partir do ano que vem, 
aferir também a audiência em dispositivos 
móveis, surge um concorrente de peso dis
posto a iniciar em 2012 uma operação pa
ra medição de audiência em TV no Brasil: 
a Nielsen, nada menos do que a empresa 
que, na pessoa de seu fundador, Arthur C. 
Nielsen, inventou a mensuração da audi
ência de televisão nos Estados Unidos, em 
1950, há exatos 61 anos. 

O Ibope não se abala com a notícia, ain
da não confirmada oficialmente pela Niel
sen Brasil, que preferiu não dar entrevista. 
"Para o Grupo Ibope, a concorrência é um 
fenômeno saudável em qualquer tipo de 
negócio ou serviço, acreditando que irá se 
estabelecer aquele produto que atender 
às necessidades dos clientes. Neste con
texto, acreditamos que o Ibope manteria 
sua posição no Brasil caso a Nielsen pas
se a fazer medição de audiência" diz a d i 
reção do instituto em nota. 

Esta seria a terceira vez em 30 anos que 
a Nielsen planeja se voltar para o merca
do de mídia da América Latina, aponta 
a diretoria do Ibope. "Trata-se de uma 
grande companhia, com muitos recur
sos e tecnologia, entretanto, estamos se
guros de que temos estrutura, tecnologia 

e pessoas de qualidade para continuar 
oferecendo o melhor serviço e manter a 
liderança que temos hoje" complemen
ta a empresa na nota. 

Dora Câmara, diretora comercial do 
Ibope Media (unidade de negócios do 
Grupo Ibope responsável pelas pesqui-

sas de audiência, consumo e mídia na 
América Latina), lembra que a empresa 
norte-americana é parceira do instituto 
há mais de dez anos na medição de i n 
ternet e que, mesmo assim, o que ela sa
be sobre a novidade é o que a imprensa 
vem publicando. "Se eles forem prestar 
este serviço com o rigor que o mercado 
brasileiro exige, vai levar tempo. Toda me
dição de audiência que fazemos é audita
da pela Ernst & Young, uma das maiores 
empresas internacionais do setor de audi
toria. Para validar nosso trabalho, ela se
gue o padrão estabelecido por outra em
presa americana, a Media Rating Council 
(MRC). Esta auditoria é paga por nossos 
clientes" afirma a executiva, que não te
me diferenças de índices entre o serviço 
prestado pelo Ibope e pelo que a Nielsen 
eventualmente venha a oferecer. "Quan
do se faz uma pesquisa benfeita, o resul
tado é o mesmo" raciocina. 

30 anos de peoplemeters 
Desde os anos 1980, quando desenvol

veu com tecnologia própria os aparelhos 
peoplemeter viabilizando coleta, proces
samento e entrega dos dados de audiên
cia em tempo real, a cobertura nacional 
do Ibope cresceu muito. Atualmente, a 
medição de audiência de TV abrange 14 
mercados: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Distrito Federal, 
Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Flo
rianópolis, Campinas, Vitória, Goiânia e 
Belém, totalizando 4.090 domicílios pes
quisados em todo o País. "Com o tempo, 
as amostras de cada praça vão perdendo 
suas características e temos de ser rápidos 
para trocar os domicílios" explica Dora. 

Prova de que a empreitada não é fácil 
é que entre 2003 e 2004, insatisfeito com 
seu desempenho nas pesquisas do Ibo
pe, o SBT tentou criar seu próprio insti
tuto de pesquisa de audiência em TV, o 
Datanexus, que não deu certo. Agora, a 
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emissora apoia a iniciativa da Nielsen. 
"A concorrência é necessária e saudá
vel. Quando se tem, há anos, uma mes
ma empresa prestando serviços de me
dição de audiência e aparece uma con
corrente oferecendo tecnologia de ponta, 
que permitirá detectar a amostra a partir 
do reconhecimento de voz, por exemplo, 
não há o que questionar. Poderemos ter a 
leitura de audiência em regiões distantes 
num curto espaço de tempo. Isto signifi
ca ter um PNT (Painel Nacional de Tele
visão) da forma como sonhamos, ou se
ja, com todas as praças envolvidas. Temos 
de abrir as portas a esta nova tecnologia" 
afirma Murilo Fraga, diretor de planeja
mento e programação do SBT. 

A TV de Silvio Santos foi uma das emis
soras visitadas por uma equipe de repre
sentantes da Nielsen no Brasil e na Amé
rica do Sul, que também se reuniu com 
agências de publicidade como a Almap-
BBDO. "Fomos procurados pela Nielsen 
e conhecemos o projeto. É consistente, 
promete uma série de recursos altamen
te interessantes a partir de uma platafor
ma tecnológica já existente fora do País. 
O serviço só estará disponível no final de 
2012, para São Paulo e Rio de Janeiro, e, 
em 2013, para os demais mercados. Es
tamos falando, portanto, de um projeto a 
ser implementado com o suporte de um 
expertise internacional de peso. Como o 
Ibope certamente não ficará parado, te
mos uma perspectiva muito boa pela fren
te. Estamos atentos" diz Paulo Camossa 
Jr., diretor-geral de mídia da AlmapBBDO. 

Escolha 
Nas empresas em que esteve, além de 

apresentar seu projeto, a Nielsen pergun
tou o que esperavam de um bom serviço 
de medição de audiência em TV. "O bom 
serviço de medição de audiência é aquele 
baseado na transparência do processo. Não 
nos interessa outro que revele melhores 
resultados para nossa emissora, mas que 
exista um serviço que nos transmita abso
luta confiança e se mostre aberto para dis
cutir nossos desconfortos e sugestões pa
ra melhoria dos serviços" desabafa Fraga. 

Ele diz que o SBT não está insatisfei
to com o Ibope, mas ainda o questiona. 
"O SBT continua discutindo com o Ibope 
quando acredita que algo fora do padrão 

acontece na medição de audiência, como 
as diferenças entre prévia e consolidado, 
por exemplo. Acreditamos que a discus
são permanente é importante, inclusi
ve, para a melhoria dos serviços" afirma. 

Se a intenção da Nielsen de entrar no 
mercado brasileiro se confirmar, as em
presas que consomem as pesquisas de au
diência de TV terão de fazer uma escolha, 
afinal, o serviço não é barato. "Desconhe
cemos os planos da Nielsen. O trabalho 
realizado atualmente pelo Ibope é de alta 
qualidade. No caso de sermos abordados 
pela Nielsen, os receberemos para conhe
cer e avaliar a proposta deles para o Brasil. 
Mas, inicialmente, acreditamos não haver 
espaço no mercado para dois fornecedores 

de serviços semelhantes" declara a Globo 
por meio da sua central de comunicação. 

O diretor de planejamento e progra
mação do SBT concorda. "Antes de tudo 
é importante avaliar o serviço proposto 
por este novo player. Certamente, com 
duas empresas prestando o mesmo tipo 
de serviço os custos precisariam ser re
vistos. No entanto, como vem acontecen
do em outros países, a tendência é que o 
mercado acabe escolhendo um ou outro, 
já que é difícil ter dois termômetros me
dindo a mesma temperatura. Logo, deve
rá prevalecer aquele que de fato oferecer 
a melhor qualidade estatística e melhor 
nível de serviço para os veículos, agências 
e anunciantes" pondera Fraga. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV programação, São Paulo, p. 16-17, 28 nov. 2011.
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