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Financiado pelo SBT, o Datanexus, novo instituto de pesquisa de audiência de televisão 
será lançado hoje apresentando números que colocam em xeque as altas audiências 
da TV Globo apontadas pelo Ibope -até então única empresa do ramo no país. 
 
Os dados do Datanexus confirmam a Globo na liderança da audiência na Grande São 
Paulo, o SBT em segundo, a Record em terceiro, a Band em quarto, a Rede TV! em 
quinto, a Cultura em sexto e a Gazeta em sétimo -como diz o Ibope há anos. 
 
As audiências da Record e da Band não diferem muito nos números do Ibope e do 
Datanexus. Já o SBT tem ligeira vantagem no Datanexus (média de um ponto a mais, 
à tarde e à noite). 
 
A grande diferença mesmo está nos números de audiência domiciliar da Globo e de 
televisores ligados. São muito maiores no Ibope do que no Datanexus. Nos dois 
institutos, apesar das diferenças de amostra e de tecnologia, um ponto na Grande São 
Paulo equivale a quase a mesma coisa: 48,5 mil domicílios no Ibope e 49 mil no 
Datanexus. 
 
Discórdia 
A Folha obteve com exclusividade o relatório do Datanexus com a média de cada 
emissora na Grande São Paulo na primeira quinzena de maio. 
 
No Datanexus, a média da Globo entre 18h e 24h, o horário nobre, é de 27,9 pontos 
domiciliares. No Ibope, é de 33,8 pontos. Ou seja, a diferença é de quase 6 pontos, o 
que daria mais do que a audiência da Record, a terceira rede (que tem 5,1 pontos 
nessa faixa de horário no Datanexus). Pelo Datanexus, a audiência da Globo é 17,5% 
menor do que a apresentada pelo Ibope. 
 
Segundo o cientista político Carlos Novaes, presidente do Datanexus, essa diferença se 
explica basicamente porque o número de televisores ligados é muito menor no 
Datanexus do que no Ibope. No entanto, Novaes não exibiu o total de televisores 
ligados detectados pelo seu instituto. "Essa é a grande explosão. As pessoas não vêem 
tanta televisão assim", diz Novaes, também consultor da TV Cultura, onde trabalha 
com números do Ibope. 
 
Participação 
A soma das audiências de Globo, SBT, Record, Band, Rede TV!, Cultura e Gazeta do 
relatório do Datanexus dá 53,6 pontos. No Ibope, essa conta (que é de fato o total de 
ligados) é de 61,9 pontos. Logo, o número de TVs ligadas nessas emissoras (o que, no 
caso do Datanexus, não é o total de ligados, pois há outras TVs menores, 
videocassete, DVD, videogame e TV a cabo) é 13,4% menor. 
 
A soma da audiência das emissoras permite também calcular a suposta participação de 
cada uma delas no bolo da audiência. Assim, a diferença de 5,9 pontos domiciliares a 
favor da Globo no Ibope praticamente desaparece. No Datanexus, a Globo tem 52% de 
participação no total da audiência das redes no horário nobre. No Ibope, tem 54,5%. 
Em outras palavras: a audiência da Globo é menor no Datanexus, mas é relativamente 
a mesma em termos de participação. 



Para o SBT essa comparação faz diferença. A emissora tem 19% de participação no 
Ibope no horário nobre, contra 24% no Datanexus. 
 
A Folha obteve também do Datanexus comparativos de audiência minuto a minuto das 
emissoras de TV nos dias 3 e 20 de maio. Nesse caso, as diferenças são ainda maiores 
entre os dois institutos. Chegam a quase nove pontos. Foi o que ocorreu, por exemplo 
no último dia 20. Às 20h daquele dia, a novela "Kubanacan", da Globo, marcava 31,6 
pontos no Datanexus. No Ibope, dava 40,4. A diferença, de 426,8 mil domicílios, é 
pouco menor do que marcava a emissora em segundo lugar no Ibope (o SBT, com 
10,2 pontos). 
 
"Nossos números têm margem de erro menor do que 1%. A confiabilidade é altíssima, 
a mostra é um espelho da Grande São Paulo em termos sócio-demográficos", diz 
Novaes, do Datanexus. "Eles mostram que a competitividade entre as TVs em alguns 
horários é maior do que se supunha. Há dias em que o "Programa Raul Gil" (Record) 
lidera nas tardes de sábado. De manhã, SBT e Globo competem de maneira mais dura 
do que se sabia, mas é inegável a liderança da Globo à noite. Aos domingos, a 
competitividade é grande entre Globo e SBT, que se alternam na liderança à tarde." 
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