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Meio& Mensagem Especial — O Brasil é um 
dos poucos países em que os indicadores de 
audiência interessam também ao telespec-
tador, no dia a dia. Vocês identificam esse fe-
nômeno em outros mercados com a mesma 
intensidade com que acontece aqui?
Orlando Lopes — Não. A grande prova 
disso é que, no Brasil, o Ibope se tornou 
sinônimo de “alguém chegou lá” ou “su-
cesso”. Não existe uma referência a respeito 
disso nos Estados Unidos ou Europa. Nos 
outros países nem mesmo a propaganda 
tem o glamour e a percepção de que seja 
uma profissão extremamente bem-suce-
dida, ou que interfira na vida das pesso-
as. A proximidade da mídia com as agên-
cias, de uma maneira histórica, também 
colabora com isso. A história do surgi-
mento da televisão, passo a passo, mos-
tra que tanto um quanto outro cresceram 
e se tornaram protagonistas, valorizados. 

M&M Especial — De alguma forma você 
acredita que os resultados anunciados pu-
blicamente possam contaminar o hábito 
dos telespectadores? Os consumidores 
podem guiar suas escolhas por aquilo que 
está sendo aclamado como líder?
Lopes — Nós temos, dentro das políticas 
acordadas com as emissoras, nos contra-
tos com os veículos, regras muito claras 
sobre as limitações da divulgação, justa-
mente porque cada um pode interpretar 
os números à sua maneira. Temos milha-
res de números e isso acontece para evi-
tar que se destaque algum aspecto que o 
torna colocado em primeiro lugar. Exis-
tem regras e, como em todos os setores, 
de vez em quando, ou por má interpreta-

ção, ou por uma conveniência momen-
tânea, há uma escorregada e se publicam 
coisas que não poderiam ser divulgadas, 
não pela essência do número, mas pe-
la forma, que pode induzir a uma leitu-
ra equivocada, por conta do anuncian-
te, do consumidor ou da concorrência.

M&M Especial — Mas existe um efeito 
cascata produzido pela divulgação des-
tes números?
Lopes — Isso tem a ver com a cultura do 
brasileiro, que quer prestigiar sempre o pri-
meiro. O segundo e o terceiro nem sem-
pre são objetos de apreciação. Não sei se 
isso vem antes ou depois, mas o falar que 
está em primeiro, para a cultura brasilei-
ra, tem muito valor. Quem assiste a esse 
programa acaba se sentindo identificado, 
de certa maneira, com um primeiro lugar. 
Embora haja esse conjunto de regras, 
os números circulam muito livremen-
te no Brasil, até por causa da cober-
tura jornalística intensa do assunto.
Há informações que jornalistas nos pro-
curam e muitas vezes a gente dá. Mas são 
aquelas muito mais gerais, porque temos a 
preocupação de não dar elementos que pos-
sam gerar um conflito de interesses ou pri-
vilégiar esta ou aquela emissora. O primeiro 
lugar é muito relativo, depende do público-
-alvo, do mercado, da faixa horária. Temos, 
durante as 24 horas do dia, uma dinâmica 
muito grande, com performances distintas. 

M&M Especial — Quais têm sido as mudan-
ças mais significativas no hábito de consu-
mo de televisão no Brasil recentemente?
Lopes — Existia até há pouco tempo uma 

visão catastrófica de que a televisão aca-
baria, ou que os 30 segundos iam acabar. 
E o que a gente vê é que a TV talvez nun-
ca tenha sido tão forte quanto agora. Se 
olharmos a plataforma, talvez as pesso-
as não estejam mais tanto à frente deste 
aparelho, mas elas estão acompanhando 
o conteúdo, seja na televisão, no tablet, no 
computador, no celular. Em suma: esse é 
nosso grande desafio, porque se tínhamos 
100% dos espectadores diante de uma mes-
ma plataforma, agora precisamos ter fer-
ramentas para monitorar essa situação. E 
outro fenômeno é que as pessoas veem 
televisão enquanto estão com seu iPad ou 
celular, comentando na rede social o que 
estão assistindo. Nesse sentido, a propa-
gação e a relevância do conteúdo da tele-
visão nunca foram tão grandes. A relação 
do brasileiro com a televisão é muito forte.

M&M Especial — E como o Ibope está se 
instrumentalizando para acompanhar es-
sa mudança?
Lopes — O uso de multiplataformas não é 
um fenômeno apenas brasileiro. O que te-
mos feito é olhar para o mundo, por meio 
da área de marketing, identificando par-
ceiros. Como nosso sistema de televisão 
digital é japonês, estamos desenvolvendo 
métricas para que se identifique audiência 
no celular junto com a da televisão. Esta-
mos trazendo ferramentas para uma área 
nova da empresa, ligada à ciência da me-
dição e ao Ibope Media Lab, justamente 
para começar a fazer todo esse processo 
de fusão das informações que vêm da TV 
no celular, no computador, das redes so-
ciais e do televisor como a gente conhece.

M&M Especial — Do ponto de vista meto-
dológico, a digitalização plena não permi-
tiria acabar com a amostra — como é hoje 
— e trabalhar com todo o universo, como 
acontece com a internet?
Lopes — Estamos passando por um fenô-
meno novo. Temos estimulado um grande 
debate aqui sobre esta questão. Hoje a te-
levisão é medida por amostra e, com a era 
do big data, poderemos trabalhar com qua-
se todo o universo. Acabamos de fazer um 
acordo com uma operadora de TV por as-
sinatura para trabalhar com seu banco de 
dados. Vamos ter uma leitura vertical do 
que significam os assinantes de uma ma-
neira muito específica e isso vai nos dar um 
conhecimento importantíssimo, porque 
daqui a algum tempo os televisores já es-
tarão com meters embutidos e o RPD (Re-
turn Path Data) permitirá que possamos 
esmiuçar em tempo real a audiência. Tra-
balhamos hoje com o sistema amostral e, 
com a revolução tecnológica, poderemos 
trabalhar quase como um censo; por ou-
tro lado, questões que trabalhamos como 
censo, hoje, talvez tenhamos de operar com 
amostras, como no monitoramento de con-
corrência. Na medida em que começamos a 
segmentar a distribuição de sinal — em que 
uma mesma página ou canal têm anúncios 
diferentes para diferentes públicos — não 
temos como monitorar isso. Esse fenômeno 
tecnológico está nos fazendo reavaliar e re-
organizar os produtos e serviços do Ibope.

M&M Especial — Nos últimos anos, os 
videos on demand (VOD) ganharam mui-
to espaço. Eles podem representar a rup-
tura de um modelo consolidado historica-
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A TV na era  
do big data
Quando chegaram as cores, a TV mudou. Depois com o videoteipe, o controle 
remoto, o videocassete, a TV paga, os DVDs, a digitalização. Sempre houve quem 
profetizasse o fim da TV, o que, de fato e como sabemos, nunca aconteceu. Agora, 
de novo, a televisão passa por mais uma profunda revisão, com a popularização da 
multiplataforma, integração com o mobile, o video on demand e a possibilidade de 
time shifting. E, até mesmo por isso, nunca se consumiu tanta televisão quanto 
agora. Orlando Lopes, CEO do Ibope Media — divisão central do Ibope —, fala 
sobre o futuro da televisão no Brasil e no mundo, sobre as mudanças que a 
tecnologia impõe à mensuração de audiência, a relação com as emissoras e as 
mudanças do meio. E antecipa uma tendência inevitável que pode alterar 
profundamente o mercado de pesquisas: a medição censitária da audiência, com a 
adoção de instrumentos plenamente integrados aos televisores. “Hoje a televisão é 
medida por amostra, e com a era do big data, poderemos trabalhar com quase 
todo o universo”, afirma Lopes. “Esse fenômeno tecnológico está nos fazendo 
reavaliar e reorganizar os produtos e serviços do Ibope”, completa.
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Especial TV Aberta 2013 - pg22a27.indd   22 23/04/2013   15:36:46

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 187.115.18.123 on 2013-05-02 07:39:51 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 187.115.18.123 at 2013-05-02 07:39:51 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

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
.



23

29 abr 2013

mente, o da TV ao vivo e em tempo real? 
Lopes — Aqui no Brasil ainda vamos levar 
um tempo para que o telespectador mon-
te sua programação. Caminhamos para o 
VOD, a navegação de vídeos e o time shif-
ting, a possibilidade de montar a própria 
grade, mas ainda é muito embrionário. 

M&M Especial — O Ibope está presen-
te em vários países latino-americanos, 
uma região que adora a televisão. Quais 
são as maiores semelhanças e diferen-
ças do telespectador nos países em que 
a companhia atua?
Lopes — Novela e esportes são fenôme-
nos em toda a região, bem como a pene-
tração da televisão nesses países. Exis-
tem grandes centros produtores de no-
velas, há também algo comum que a in-
clusão mais lenta dos meios digitais, que 
agora começa a acontecer. A televisão 
tem o mesmo conceito em todos eles.

M&M Especial — Uma das alterações mais 
profundas nos hábitos brasileiros de mídia 
tem sido os sucessivos números recordes 
na ampliação da base de assinantes de TV 
paga. Como isso muda o telespectador e 
a TV aberta e como tem incrementado a 
área de pesquisa?
Lopes — Isso aconteceu de forma irrever-
sível e forte em todos os países. No Bra-
sil, nos últimos dois anos especialmente, 
houve um crescimento bastante expres-
sivo de penetração de TV a cabo. É lógi-
co que quem tem uma TV aberta e vai 

para o cabo passa a ter uma oferta mui-
to maior e vai haver uma fragmentação 
muito mais intensa. Mas não podemos 
esquecer que não há uma migração ex-
clusiva, já que quem tem TV a cabo con-
tinua vendo TV aberta. Os líderes da TV 
aberta são os da TV paga. O que muda é a 
qualidade de imagem, a oferta de serviços 
e é claro que isso traz benefícios também 
àquelas empresas que desenvolveram 
programas ou emissoras para TV a cabo.
Isso já tem levado emissoras de TV pa-
ga a transportar a linguagem o con-
teúdo da T V aberta para o cabo.
Até há pouco se colocava que cabo era 
classe AB e havia uma preocupação de 
uma linguagem mais sofisticada. O que 
verificamos nos últimos dois anos é um 
grande aumento na classe C, D e até E. 
O crescimento de renda da população 
levou a pacotes agressivos das emisso-
ras de TV a cabo. No Rio de Janeiro, a pa-
cificação estimulou a substituição dos 
“gatos” por pacotes. Hoje temos, de ma-
neira interessante, a penetração da TV 
nas classes mais populares, o que vai 
fazer que existam emissoras que bus-
cam uma linguagem para esse públi-
co. E as TVs abertas, por outro lado, que 
são mais dirigidas para as classes C, D 
e E, podem ter benefícios. Elas não per-
dem como poderia acontecer antes.

M&M Especial — Essa oferta de conteú-
do — que envolve a TV aberta, as TVs co-
nectadas, o mobile e mesmo a variedade 

de canais na TV paga — está produzindo 
um efeito zapping ainda maior? Como es-
tá se processando a relação entre zapping 
e oferta de conteúdo?
Lopes — Na medida em que a popu-
lação fica mais informada sobre te-
levisão, ela fica mais assertiva em lo-
calizar o que procura. O efeito zap-
ping passa a ser algo mais “educado”. 

M&M Especial — A concentração de au-
diência e a disputa cada vez mais acirrada 
entre as emissoras resvalam na credibili-
dade das pesquisas do Ibope. Como vocês 
lidam com os questionamentos e de que 
forma isso impacta o relacionamento com 
as emissoras?
Lopes — Nosso maior patrimônio se 
chama integridade. Existe uma enti-
dade que controla e regula o que fa-
zemos, a Comissão Abap/ Redes, com-
posta pelas próprias emissoras de tele-
visão. Somos submetidos anualmente 
a auditorias feitas por empresas inde-
pendentes, no caso a Ernst & Young, 
que atua no mundo e segue os padrões 
do Media Rating Council dos Estados 
Unidos. O Ibope tem como princípio 
ser especialista na arte da pesquisa. 
Sabemos exatamente como dimensio-
nar a amostra, cuidar de nossos pai-
néis e produzir relatórios, mas, além 
disso, compartilhamos o que fazemos 
da maneira mais transparente que se 
possa imaginar com nossos sócios. A 
única coisa em que não há transparên-
cia, porque isso criaria uma situação de 
fragilidade, é a abertura da amostra. Em 
benefício de todo ecossistema, temos 
de guardar isso com muito cuidado.

M&M Especial — Qual é o papel da pesqui-
sa neste ecossistema, hoje?
Lopes — Criamos um ecossistema na 
área de propaganda no Brasil que está 
entre os mais desenvolvidos no mundo. 
Isso foi conquistado ao longo de anos, 
com a contribuição das emissoras e dos 
profissionais que foram ajustando todo 
o modelo. Esse ecossistema tem inte-
resse em não quebrar sua saudabilida-
de. E a pesquisa é um elemento impor-
tantíssimo dentro dele. Qualquer ten-
tativa de criar essa ruptura no proces-
so acaba não exigindo, não apenas do 
Ibope, uma defesa. Temos vários mo-
mentos onde houve uma reação sistê-
mica de todos os setores do mercado. 
Todo mundo corre para resolver esses 
problemas, para proteger, não o Ibope, 
mas o sistema que se construiu e que se 
coloca de maneira totalmente transpa-
rente e integra à disposição do mercado.

“Na medida em que começamos 
a segmeNtar adistribuição 
de siNal — em que uma 
mesma págiNa ou caNal têm 
aNúNcios difereNtes para 
difereNtes públicos — Não 
temos como moNitorar isso. 
esse feNômeNo tecNológico 
está Nos fazeNdo reavaliar 
e reorgaNizar os produtos e 
serviços do ibope”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV aberta, São Paulo, p. 22-23, 29 abr. 2013.




