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AS VARIAS FACES
DA PESQUISA DE
MÍDIA

by JOSÉ CARLOS VERONEZZI Foto by ISMAR ALMEIDA

O custo de uma pesquisa de mídia para o instituto,

seja de rádio,TV ou imprensa, independe se ela vai ser

vendida para apenas uma ou dez agências. Mas é ób-

vio que se somente uma agência comprá-la,vai pagar

um preço bem superior ao que pagaria se houvesse

outras nove agências assinando a pesquisa.

É dessa velha regra da produção de escala que deve

ter nascido o ditado:"A pesquisa é cara porque pou-

cos compram, e poucos compram porque c cara'.' Será?

Para mim isso não passa de mais um embuste hipó-

crita da cultura brasileira de fazer blague com com-
O

portamentos condenáveis,porque quase ninguém os

condena de fato.

Há muitas facetas por trás disso, protagonizadas tanto

por profissionais lúcidos e conscientes como por ou-

tros que flutuam entre a ingenuidade e a ignorância.

No rol dos lúcidos cito casos acontecidos há várias dé-

cadas — acho que não acontecem mais —, em que di-

retores de mídia de grandes agências, conscientemen-

te, combinavam trocas de pesquisas: uma agência com-

prava pesquisas de TV do Ibope, a outra comprava

pesquisas de rádio. Cada qual xerocava seus relatórios

e trocava com a outra agência. Conseguiam duas pes-

quisas pelo preço de uma.

Se na época tais delitos eram cometidos porque certas

agências grandes tinham clientes multinacionais que

exigiam trabalhos de mídia com dados de audiência,
o

até recentemente havia (ou ainda há?) agências brasi-

leiras com muitos prêmios conquistados, badalados

criativos na presidência e prestigiados diretores na mí-

dia que, apesar de não comprarem um único relatório

de pesquisa de mídia, ganhavam e atendiam contas com

verbas acima dos R$ 10 milhões e veiculação nacional!

Como, então, elas faziam (fazem?) para apresentar seus

"planos de mídia"? Uns dizem que pediam os dados de

audiência para os veículos; outros, que simplesmente

chutavam os dados com base em audiências antigas.
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Seja lá como for, essa é uma situação cm que o dire-
tor de marketing está mais interessado em pendurar
prêmios de criação na sua sala — c cada vez está mais
difícil uma peça não ganhar algum prêmio, em alguma
categoria de determinado concurso, em certo merca-
do —, do que saber se a sua agência está usando da-

dos atuais e corretos na mídia.
Não há prêmio para o "Melhor Plano de Mídia','mas,

quando ele é bem-feito, pode trazer uma boa econo-

mia ao anunciante. Numa verba de R$20 milhões, por
exemplo,10% ou 15% de economia em veiculação —
conseguidos com criteriosos trabalhos de seleção de
veículos e programas, e estudos que indicam os me-
lhores níveis de esforços de veiculação —, pagam os

salários anuais de vários funcionários.
Para alguém dar seu voto para "uma ação objetiva de
marketing"— que no fundo é o que deve ser todo
anúncio —, deveria estar a par dos objetivos de co-
municação e marketing do anunciante, seus detalhes
de pesquisa, mercados, públicos etc. etc. Esses obvia-
mente são dados que o anunciante não pode pôr na
ficha técnica do anúncio.Então, o que acaba sendo pre-
miado é o conteúdo artístico, atrativo e emocional que
envolve a peça, ou seja, o anúncio na sua concepção

artística, e não a solução mais criativa encontrada para
resolver, ou atingir, os objetivos de marketing. Ou alguém

acha que o Samuel Klein está preocupado em ganhar
prêmios com os anúncios das Casas Bahia porque
não está vendendo bem?
Outra faceta é quando o anunciante não dá a mínima
se sua agência compra pesquisas de mídia,talvez usan-
do como justificativa aquele sofisma inventivo que diz:
"Um anúncio criativo e um anúncio normal custam o
mesmo preço para ser veiculados'.'Isto porque desco-
nhece a comprovação empírica de que "um anúncio

criativo pode atingir 10%,15%,ou20% a mais de pú-
blico, pelo mesmo preço, se os dados de pesquisa fo-
rem usados de forma eficaz','ficando,portanto,10% a
20% mais barato em termos de CPM.
Os que pairam no limbo entre a ingenuidade e a ig-
norância, justamente por estarem nessa situação, pos-
suem mais dificuldade para entender conceitos bási-
cos de ética e moral.É o que os sociólogos chamam de

amorais. Um caso real acontecido com um diretor do
Ibope há muitos anos ilustra muito bem seus juízos
de valor.

Esse diretor, na época, era sócio de um instituto que
não existe mais, e foi visitar uma empresa com a fina-
lidade de vender-lhes as pesquisas regulares que pro-
duziam. Era um potencial cliente porque ele sabia que
a tal empresa nunca tinha comprado um único rela-
tório deles. Ao terminar de apresentar o tipo de pes-

quisa mais adequado à empresa e as condições da as-
sinatura, o gerente de marketing disse para o diretor do

instituto, com aquela educação e tranqüilidade que só
os profundamente ignorantes conseguem ter: "Não,
obrigado,não precisamos comprar não,porque já te-
mos a sua pesquisa"

Por outro lado, os institutos também têm suas face-
tas inapropriadas. Há casos de agências pequenas, com
clientes também pequenos, que por isso mesmo só con-

seguem veicular poucos meses por ano.Procurando se
pautar por uma conduta decente, a agência procura o
instituto para comprar pesquisa apenas de um ou dois
meses, suficientes para planejar os poucos meses de
veiculação, mas os preços mais em conta para esses
casos contêm dados tão resumidos que prejudicam o

trabalho, c para ter dados completos terá que pagar
somas muito desproporcionais ao que vai receber de
remuneração sobre a veiculação.
Em face dessas situações, fica a questão: chegará o dia
em que os anunciantes escolherão suas agências le-
vando em conta também o que elas compram de fer-

ramental de pesquisa e como o utilizam? Atualmente,
mesmo grandes anunciantes, com milhões aplicados
em TV, se satisfazem recebendo planilhas com progra-
mas selecionados na base da audiência domiciliar e
custos de l%, e planos sem o total de "público cober-

to" que a verba está comprando!
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