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Uma nuvem escura pairou sobre a em-
presa alemã GfK na Europa nos meses 

recentes. Em Portugal, emissoras de tele-
visão, lideradas pela TVI, questionaram os 
resultados de audiência do instituto e pe-
diram revisão do painel por uma audito-
ria independente. A empresa foi substitu-
ída na Ucrânia pela Nielsen, após respon-
der por denúncias de suborno a telespec-
tadores da amostra, mesmo tendo com-
provado inocência no caso. Em Istambul, 
descobriu-se uma fraude na gestão do es-
critório local, o que levou a matriz a repor 
€ 21 milhões que teriam sido sonegados em 
impostos e previdência social e a substituir 
o comando da operação local.

A companhia alemã está em busca de 
novos mercados e as informações iniciais 
de que a empresa estuda a medição de au-
diência no Brasil, enfim, foram confirma-
das. Atualmente, a GfK — quarta maior 
companhia de pesquisa do mundo — já 
mantém negócios no País, sobretudo na 
área de pesquisa de consumo, onde é re-
ferência. Em comunicado, diz estar “em 
processo de avaliação e em conversas com 
alguns elementos-chave do mercado na-
cional”, mas não antecipa detalhes nem dá 
previsões sobre o começo das operações. 
Record, Band e SBT já foram procuradas 
pelo instituto. 

Antes mesmo de efetivamente atuar no 
setor, o clima de beligerância já se manifes-
ta no mercado. De um lado, emissoras de 
televisão, ainda que clientes do Ibope, ali-
mentam a expectativa de que um segundo 
instituto possa oferecer dados mais positi-
vos de audiência. Por outro, o Ibope, que 
domina o mercado de pesquisa de mídia e 
é a única companhia a aferir a performance 
das emissoras, entende que a concorrên-
cia faz parte do jogo mas que está pronta 
a questionar a metodologia da GfK caso 
os números apontem um cenário diferen-
te dos seus. “Não se monta essa operação 
do dia para noite; não é uma questão ape-
nas de ter os aparelhos, mas gente capaci-
tada, conhecimento do mercado, tecnolo-
gia e estruturas adequadas”, afirma Orlan-
do Lopes, CEO do Ibope Media. “Se o outro 
instituto adotar processos técnicos, vai ter 
os mesmos padrões e vai chegar às mes-
mas conclusões”, garante. E se os números 
forem diferentes? “Com certeza questiona-
remos. Porque se seguirem os parâmetros, 
não vai haver diferenças, ou serão apenas 
marginais, não de fundo”, projeta.

Crise e novas apostas
A matriz da GfK está em busca de no-

vos horizontes para superar a maré baixa 
da economia europeia, onde concentra 
suas operações. Segundo a prévia do re-
latório financeiro de 2012, o faturamen-
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das pesquisas; Ibope se diz pronto a questionar diferenças nos números
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to global da companhia, por meio da re-
de presente em mais de cem países, foi de 
€ 1,5 bilhão, valor 10,2% maior do que o re-
gistrado no ano anterior. Deste total, € 489 
milhões tiveram origem em negócios na 
América Latina, América do Norte e Ásia, 
regiões que registraram o maior crescimen-
to do grupo. Os negócios nos países nór-
dicos cresceram 4,4%; na Europa Oriental, 
3,2%; e no sul e centro europeus, incluin-
do Alemanha, 0,6%. As taxas foram muito 
mais otimistas fora da região: aumento de 
33,2% na América do Norte; 29,7% na Ásia 
e 11,9% nos países latino-americanos. “Es-
se resultado confirma a estratégia de sig-

nificativa expansão dos negócios em regi-
ões de crescimento”, antecipa o relatório 
para investidores. 

No entanto, as operações de mídia são as 
que mais têm enfrentado dificuldades, de 
acordo com o mesmo documento. Menor 
divisão da companhia — correspondeu a 
apenas 9,7% do seu faturamento em 2011 
—, a área arrecadou € 132,9 milhões e se 
manteve estável em relação ao ano ante-
rior, mas os lucros despencaram 30,6%. As 
razões foram os cortes efetuados pelo setor 
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Luta de gigantes público em países europeus, o investimen-
to em novas tecnologias e o fim dos con-
tratos em mercados árabes e africanos. As 
apostas para a reversão do cenário pessi-
mista, no ano passado, concentravam-se 
em Portugal e Ucrânia onde, fatalmente, 
a GfK enfrentou problemas. Sobre os in-
cidentes nestes dois países — nos quais 
foi acusada de fraude, respondeu ao mer-
cado, mas sofreu arranhões na credibili-
dade — a operação brasileira do instituto 
alemão afirma que “desconhece os episó-
dios”. Questionada por Meio & Mensagem 
a respeito da sonegação fiscal na Turquia, 
a GfK responde, por meio de comunicado 
de Matthias Hartmann, CEO global da GfK, 
que “esses eventos não produziram impac-
to significativo em nossos negócios na Tur-
quia e certamente também não irão alterar 
a forma pela qual vemos a importância de 
nossas atividades nessa região”, sentencia.

Números em dúvida
Sobre eventuais manifestações de in-

satisfação por parte de emissoras de TV 
que se sentem prejudicadas pelos resul-
tados do Ibope, Orlando Lopes entende 
que é preciso considerar se o problema 
são os números de audiência ou a própria 
programação. “Acho legítimo que ques-
tionem os números”, opina Lopes. “Nin-
guém gosta de ver um produto ao qual 
se dedica empenho e recursos não ter a 
audiência que se esperava. Mas o proble-
ma está no termômetro ou na tempera-
tura?”, indaga. 

Por enquanto, a GfK prefere manter 
suas estratégias em silêncio. Indagada 
se acredita enfrentar dificuldades para a 
entrada num mercado dominado apenas 
por uma empresa, se haveria espaço pa-
ra dois institutos no Brasil, se prevê me-
todologias de aferição de audiência dife-
rentes das que o Ibope utiliza e se estaria 
disposta a submeter os resultados a au-
ditoria independente, afirmou não poder 
antecipar detalhes, por enquanto. 

Esta não é a primeira iniciativa de cria-
ção de um instituto concorrente do Ibope. 
A mais conhecida ocorreu em 2004, quan-
do Silvio Santos investiu R$ 4 milhões pa-
ra o lançamento do Datanexus. Por seis 
meses, o SBT foi o único cliente do insti-
tuto, e, ao fim do contrato inicial, não o 
renovou. À época, os números apresen-
tados pelo Datanexus não diferiam sig-
nificativamente dos apurados pelo Ibo-
pe, apesar de ligeiras variações. Hoje, o 
nome da empresa é usado em um falso 
perfil ativo no Twitter que distribui dados 
errados de audiência de TV.

Hartmann, CEO global da GfK, afi rma que 
problemas na Turquia estão resolvidos

Lopes, CEO do Ibope Media: novo instituto deve 
se submeter a regras do mercado

Leia entrevista com Orlando Lopes no Especial TV Aberta, 
que circula junto com esta edição de Meio & Mensagem
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1557, p. 40, 29 abr. 2013.




