
SBT QUESTIONA IBOPE
No momento em que está entrando em cena no

Brasil o primeiro concorrente do Ibope, o

Datanexus, o instituto enfrenta alguns contratem-

pos no Brasil e em outros países da América Latina.

Na última segunda-feira (4), o juiz Caio Marcelo

Mendes de Oliveira, da 23a Vara Cível de São

Paulo, julgou parcialmente procedente o processo

que o SBT abriu contra o Ibope em 2001. O juiz

reconhece o direito da emissora de

"obter conhecimento sobre a for-

ma, a metodologia e os ele-

mentos utilizados pelo réu

(Ibope) em todos os meca-

nismos para pesquisa de

audiência e apuração de

resultados".

É a primeira vez que um

juiz toma esse tipo de de-

cisão com relação ao Ibope,

pelo menos nos últimos oito

anos. De acordo com um exe-

cutivo do SBT que prefere não se

identificar, o juiz franqueou a possi-

bilidade de auditoria ao instituto, que

deve recorrer da decisão. A fonte revela

que o SBT entrou com processo contra o

instituto de pesquisa porque quer avaliar

se a amostra do Ibope é estatistica-

mente repre-

IBOPE
sentativa.

O executivo

afirma que a

suspeita é de

que o institu-

to privilegia residências das classes A e B em seu

banco de dados, o que poderia resultar em infor-

mações distorcidas com relação à classe C. Como o

SBT tem grande parte de sua audiência concentra-

da nessa classe social, poderia estar sendo prejudi-

cada pela aferição do Ibope. "Mas tudo isso deve

acabar em pizza", lamenta ele. O diretor executivo

do Ibope Mídia no Brasil, Flávio Ferrari, lembra

que o texto do juiz é uma decisão e não uma con-

denação, ou seja, cabe um recurso por parte do ins-

tituto. "O juiz não diz que temos de entregar nos-

sas bases de dados, mas que temos de fazer conhe-

cer ao SBT a metodologia utilizada", esclarece.

Segundo Ferrari, a emissora já tem acesso à meto-

dologia do instituto, uma vez que participa da

Comissão Abap Redes, que audita há 12 anos o

Ibope no Brasil. "O Ibope está aberto à auditoria,

desde que obedeça alguns critérios, como por

exemplo, a forma de divulgação dos dados", res-

salta o diretor.

América Latina - Não é só no

Brasil que o Ibope enfrenta,

questionamentos. Quase

três meses depois de ter

problemas na Argentina,

onde houve quebra de si-

gilo dos domicílios pes-

quisados, levando à cas-

sação do certificado de

qualidade do instituto no

país, o Ibope também teve

seus dados reprovados na

Colômbia. A Universidade Nacio-

nal da Colômbia, que auditou os nú-

meros do instituto, considerou que a

confiabilidade dos dados fica "abaixo do

que se considera aceitável estatisticamente".

Por conta da auditoria, a emissora RCN,

segunda maior da Colômbia em índice

de audiência,

desistiu de ser

cliente do I-

bope.

O presidente

do instituto,

Carlos Augusto Montenegro, confirma a existência

dos problemas, mas garante que eles estão sanados.

"Tivemos que trocar a amostra na Argentina por-

que houve vazamento da listagem de endereços,

mas o mercado local nos apoiou. Na Colômbia,

por um problema com os auditores americanos da

Ernst & Young, impedidos pela empresa de fazer

trabalhos no país, a auditoria foi feita por um pro-

fessor. Não concordamos com o resultado, mas res-

peitamos as regras", afirmou Montenegro.
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