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Os dados de audiência televisiva, que de-
finem a distribuição da verba no mais 

poderoso meio do mercado brasileiro, em 
breve podem ganhar um novo parâmetro. 
Após diversas tentativas frustradas, um ins-
tituto de pesquisa estaria próximo de, final-
mente, atuar na medição de audiência dos 
veículos de TV, fazendo concorrência ao 
Ibope, que, por anos, tornou-se não ape-
nas o instituto predominante neste mer-
cado, mas sinônimo de “audiência de te-
levisão” no Brasil.

A alemã GfK — a quarta maior do mundo 
no setor de pesquisas, atrás apenas de ou-
tras gigantes, como Nielsen, Kantar e Ipsos 
— estaria com a tecnologia pronta e com as 
conversas com veículos em patamar avan-
çado para começar a atuar no País. A infor-
mação, que vem circulando na imprensa 
desde o ano passado, foi endossada por Fá-
bio Wajngarten, sócio do Controle da Con-
corrência, empresa que, há anos, monito-
ra e tabula dados de inserções comerciais e 
conteúdo televisivo, intermediador entre a 
companhia alemã e os veículos nacionais.

Conforme Wajngarten, o interesse da 
GfK pela mídia nacional teve início após o 
mês de julho, quando ele passou a se co-
municar com a sede alemã da companhia, 
relatando o cenário de medição de audiên-
cia do Brasil e  salientando a oportunida-
de local. “A  diretoria da empresa respon-
deu prontamente e, a partir daí, teve início 
um diálogo que já rendeu quatro encontros 
presenciais e apresentação do projeto a to-
das as grandes emissoras de TV do Brasil”, 
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conta o sócio do Controle da Concorrência.
As vantagens que a GfK teria em relação 

aos outros players — que já realizaram ten-
tativas frustradas de fazer concorrência ao 
Ibope no Brasil — residem em dois fatores, 
de acordo com Wajngarten. O primeiro de-
les é a grande bagagem e tecnologia adqui-
ridas durante todo o tempo em que vem 
medindo audiência na Europa. O segun-
do é o preço proposto aos assinantes. “Foi 

possível equacionar um preço compatível 
com o mercado”, adianta o intermediador 
da negociação.

Os custos sempre foram uma questão 
delicada para a medição de audiência. A 
instalação e o monitoramento dos apare-
lhos de medição — bem como a decodifi-
cação e a apuração dos dados coletados — 
demanda alto investimento do instituto de 
pesquisa. Esses investimentos, consequen-
temente, são repassados às emissoras. Em-
bora garanta que não houve divergência de 
valores entre os veículos e a GfK, Wajngarten 
não forneceu mais detalhes sobre o acordo.

Apesar da boa recepção que teve por 
parte dos veículos, a GfK ainda não fechou 
contrato com veículos do Brasil. O sócio do 
Controle da Concorrência, no entanto, não 
hesita em afirmar que faltam apenas al-
guns ajustes para que a operação da em-
presa alemã tenha início. Presente no Bra-
sil há 22 anos, a GfK possui uma estrutura 
com mais de 300 funcionários que atuam 
em pesquisa e consultoria sobre setores 

de varejo e consumo. A unidade de medi-
ção de audiência deverá ser situada nes-
sa própria sede brasileira da companhia, 
em São Paulo.

Procurado por Meio & Mensagem, o 
Ibope não respondeu às perguntas até o 
fechamento desta edição.

Alternativas ao Ibope
Para convencer a GfK de que o Brasil era 

um mercado atrativo, o sócio do Controle 
da Concorrência baseou-se, também, nos 
conflitos de relacionamento entre as emis-
soras e o Ibope. No ano passado, por exem-
plo, a Record veiculou reportagem no pro-
grama Domingo Espetacular apresentan-
do denúncias contra os dirigentes do Ibo-
pe. O apresentador da Bandeirantes, José 
Luiz Datena, também já chegou a dizer que 
tem convicção de que a audiência de seu 
programa é bem maior do que a apontada 
pelos estudos do Ibope.

O exemplo mais simbólico dessa tensão, 
no entanto, vem do SBT. Na década de 1990 
e no princípio do ano 2000, o próprio Sil-
vio Santos tentou criar um instituto próprio 
para aferir a audiência de TV, por também 
desaprovar os dados fornecidos pelo Ibo-
pe. O objetivo, no entanto, não foi concre-
tizado. Procurado pela reportagem, o SBT, 
por meio de sua assessoria de imprensa, 
confirmou que foi sondado pela GFK, mas 
que, por enquanto, nenhuma negociação se 
concretizou. A emissora, no entanto, exal-
ta a iniciativa. “Na avaliação feita pelo SBT, 
trata-se de um grande instituto de pesqui-
sa com tecnologia e nível de qualidade de 
serviços muito bons e que atendem a todas 
as necessidades das emissoras, agências e 
anunciantes”, disse a emissora.

A Record confirma, ainda, a aborda-
gem da GfK e ressalta que o projeto está 
em fase de estudos. “A emissora foi pro-
curada e estuda as propostas, inclusive a 
possibilidade de ampliar o universo pes-
quisado e as medições de outras platafor-
mas”, respondeu a Central Record de Co-
municação. Fontes da Bandeirantes asse-
guram que a emissora também foi procu-
rada pelo instituto.

MTV aposta em ficção 
Emissora exibe série adaptada de romance;  
formato é inédito na programação

Uma adolescente de personalidade 
sombria passa a se relacionar com 

um popular colega de escola, nasce en-
tre ambos uma amizade atípica. Nesse 

ínterim, decidem testar os limites das re-
gras sociais. Este é o resumo do enredo 
da mais nova aposta da MTV Brasil. Pela 
primeira vez nos quase 23 anos de vida, 

a emissora decide investir em uma série 
de dramaturgia. Com estreia prevista pa-
ra 27 de maio, A Menina sem Qualidades 
foi produzida pela própria emissora em 
parceria com o Estúdio Quanta.

Antes disso, o programa Casal Neura, 
que teve duas temporadas em 2007, ha-
via sido o flerte mais próximo do canal 
com uma série de ficção. Diferentemen-
te desta, cujo elenco consistia em apre-
sentadores da própria emissora, A Meni-
na sem Qualidades se trata de uma gran-
de produção, com investimento de apro-
ximadamente R$ 3 milhões. Segundo Zi-
co Góes, diretor de programação da MTV 
Brasil, a novidade é o longa-metragem 
de seis horas, dividido em 12 capítulos. 
“Queremos que tenha essa característi-
ca de novela”, afirma. 

No elenco central estão dois atores com 
passagem pela Rede Globo: Bianca Com-
parato (que atuou na novela Avenida Bra-
sil) e Rodrigo Pandolfo (que participou da 
trama Cheias de Charme). Outro desta-
que é o ator argentino Javier Drolas, que 
interpretou o personagem principal do 
filme Medianeras. Para Góes, o ineditis-
mo não está só no formato do programa, 
mas também na aposta de oferecer ao pú-

blico algo que não tivesse visão merca-
dológica. A aposta é de que a série atraia 
jovens adultos por conta da linguagem 
mais acessível. 

Felipe Hirsch, diretor da série, é conhe-
cido principalmente pelos trabalhos para 
teatro e cinema e tinha planos de adaptar 
o romance, escrito pela alemã Juli Zeh, 
para os palcos. O namoro de Hirsch com 
a MTV já vinha desde 2012, quando diri-
giu o tributo à Legião Urbana. Depois de 
conversas com Zico Góes, surgiu a ideia 
de adaptar a trama para o formato da TV. 
“Nos apaixonamos pela história. É uma 
série que mexe com valores morais e éti-
cos”, conta Zico. 

O diretor comercial da emissora, Ro-
berto Severo, conta que foram colocadas 
no mercado seis cotas de patrocínio con-
vencionais e outras quatro cotas de par-
ticipação. Duas cotas estariam fechadas, 
mas o executivo não revela os anuncian-
tes. Além de vinhetas e comerciais de 30 
segundos, a área comercial da emissora 
também pretende trabalhar com branded 
content. “Nosso público é muito crítico, 
por isso tivemos o cuidado de integrar o 
perfil do produto com o ambiente”, revela.

Isabella LessaLinguagem cinematográfica pretende criar referência para telespectadores do canal
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 34, 8 abr. 2013.




