
Auditoria avalia Ibope  
 
Ernst & Young analisou metodologia do instituto e constatou que dados de aferição são confiáveis 
 
O Ibope Mídia e a comissão Abap/Redes apresentaram na semana passada o resultado do 
processo de auditoria realizado pela Ernst & Young nos serviços de medição de audiência do 
instituto. Após analisar os mecanismos de aferição, os auditores deram parecer positivo para os 
números levantados. 
 
De acordo com o executivo da Ernst & Young, Nick Terlizzi, embora existam nos serviços do Ibope 
algumas não conformidades com os padrões do MRC (Media Ratings Council), órgão norte-
americano, os dados do instituto brasileiro são confiáveis. 
 
"Existem menos itens fora dos padrões do que foram encontrados em 1998, quando foi realizada 
a primeira auditoria externa no Ibope", afirmou. 
 
O objetivo da auditoria externa é verificar se os índices de audiência do Ibope Mídia estão 
seguindo os procedimentos e padrões locais e internacionais e se realmente o instituto faz aquilo 
que afirma fazer. 
 
Os auditores da Ernst & Young analisaram os processos de amostras do Peoplemeter, a partir dos 
dados do LSE (Levantamento Socioeconômico), a coleta de dados, o processamento das 
informações e a divulgação dos resultados para os clientes. 
 
Segundo o diretor do Ibope Mídia na América Latina, Flávio Ferrari, não existem serviços 100% 
perfeitos. "Esse processo de auditoria é uma conquista e um exemplo, pois mostra nossa 
disposição e empenho para sempre melhorar os serviços que prestamos", disse. 
 
Para Ferrari, a realização de uma auditoria externa também demonstra a busca da qualidade nos 
serviços, que é vista como um compromisso permanente do instituto. "Ela se soma aos processos 
internos para o controle de qualidade dos nossos serviços". 
 
O diretor do Ibope também ressaltou a postura ética e profissional da comissão Abap/Redes e a 
capacitação da equipe da Ernst & Young. "Esses profissionais têm sido determinantes para a 
consolidação destes resultados positivos", afirmou. 
 
Metodologia 
Para chegar à conclusão de que os números do Ibope Mídia são confiáveis, os auditores da Ernst & 
Young dividiram o trabalho em diversas etapas como leitura e análise de documentações, 
replicação de processos, análises de controles e resultados obtidos e comparação de resultados 
com os padrões esperados. 
 
A auditoria também avalia os seguintes parâmetros: éticos e operacionais, divulgação e entrega 
eletrônica e terceiros. As áreas de maior risco e de maior interesse para os clientes recebem 
atenção especial por parte dos auditores. 
 
Para o diretor comercial da DPZ e vice-presidente da Abap, Daniel Barbará, os números do Ibope 
são realmente confiáveis e estão de acordo com as especificações publicadas pelo próprio instituto 
e em linha com os padrões internacionais. 
 
"As não conformidades relatadas na auditoria são o detalhe do detalhe do detalhe, algo que não 
compromete em nada os números apresentados pelo Ibope. E esses pequenos detalhes 
diminuíram significativamente desde a primeira auditoria externa, em 1998", disse. 
 



De acordo com Barbará, o Abap/Redes reconhece a objetividade e abrangência do trabalho 
realizado pelos auditores e a transparência e colaboração do Ibope Mídia. "Estamos no caminho 
certo pois demos uma contribuição relevante para a indústria de comunicação, assegurando a 
qualidade das informações", afirmou. 
 
A comissão Abap/Redes é formada por representantes de agências, por meio da Abap (Associação 
Brasileira de Agências de Publicidade), ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), redes de 
televisão e emissoras de TV paga e Grupo de Mídia. Também fazem parte da comissão executivos 
do Ibope Mídia. 
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