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eleições

Novo produto 
do IBOPE 
Inteligência 
permite 
analisar o 
comportamento 
dos eleitores por 
meio de estudo 
geográfico a caminho das

edição 09 • ano 3

abr/mai/jun 08

Raio X
Perfil dos 
compradores 
de imóveis é 
detectado pelo 
Tendências 
Imobiliárias

Redes Sociais 
Produto mede 
impacto das 
comunidades  
on-line para  
as marcas

Entrevista
Samuel Barreto, do WWF-Brasil, fala sobre como combinar desenvolvimento e conservação 

do meio ambiente

r e v i s t a
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Momento estratégico
com grande prazer que lhes apresento o novo Giro. A partir desta edição, 

a publicação transforma-se em revista, ganha mais páginas, formato 

diferenciado, diagramação inspirada a partir do novo manual de identidade 

visual do IBOPE e novo padrão de textos. Todas as mudanças têm o objetivo 

de criar mais proximidade com o público leitor. Para isso, cada detalhe, fotos, 

temas e cores foram cuidadosamente selecionados para fazer com que a 

informação seja compartilhada com a mais alta qualidade e credibilidade, 

valores incorporados ao cotidiano da empresa.

Nesta primeira edição, abordamos um dos temas mais relevantes do cenário 

nacional para 2008: as eleições. Com o início da propaganda eleitoral e 

com a definição dos candidatos que disputarão as prefeituras e os cargos 

de vereadores em todo o país, o trabalho realizado pelo IBOPE Inteligência 

entra numa nova fase. As pesquisas passam a monitorar a eficácia de co-

municação dos políticos, momento onde tática é fundamental. Para isso o 

IBOPE Inteligência saiu na frente e acaba de lançar o Geopolítico, produto 

que permite a elaboração estratégica de uma campanha, a partir da análise 

georreferenciada do comportamento eleitoral de pleitos anteriores. 

A primeira onda da 9ª edição do Target Group Index também é motivo 

de orgulho para o IBOPE. Foram acrescentadas novas abordagens em re-

lação às edições anteriores, como eventos marcantes na vida das pessoas, 

ou seja, fatores que mudam o perfil de consumo. Um desses fatores é a 

compra de imóveis. A facilidade de obtenção de crédito e a estabilidade da 

economia provocaram uma verdadeira revolução no setor imobiliário, que 

experimentou um crescimento de 430%, entre 2000 e 2006. Para atender 

especificamente a esse segmento, o IBOPE Inteligência acaba de desenvol-

ver o Tendências Imobiliárias, único produto que irá monitorar o mercado 

imobiliário fornecendo, entre outras, informações de intenção de compra de 

imóveis residenciais, inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Outro fenômeno retratado nesta edição do Giro é o da internet. Um novo 

produto do IBOPE//NetRatings mostra o impacto das redes sociais on-line 

na construção, na sustentação e na reputação das organizações.

Por fim, a questão da sustentabilidade nos negócios e na sociedade é 

preocupação constante do IBOPE e um bom exemplo é a parceria entre 

IBOPE Inteligência e WWF, tão bem explicada na entrevista com Samuel 

Roiphe Barreto, coordenador do WWF-Brasil. Aproveite e reflita a respeito! 

Boa leitura!

Rogerio de A. Cajado

Diretor Corporativo do IBOPE
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Vai um cafezinho?
O hábito de tomar café, tão enraizado na cultura brasileira, também 

está presente em outros países da América Latina. Pesquisa realizada pelo 

Target Group Index em sete capitais revelou quem consumiu 

o produto nos últimos 12 meses. São Paulo saiu na frente 

(86%), seguida de Bogotá (84%), Lima (78%), Cidade do 

México (76%), Buenos Aires (71%), Caracas (70%) e 

Santiago do Chile (65%). Já no quesito heavy users 

(aqueles que tomaram 15 ou mais xícaras de café 

nos últimos sete dias), São Paulo disparou em 

relação às demais localidades, com 43%, bem 

distante do segundo colocado, Caracas, 

cuja percentagem foi de apenas 28%. 

Além disso, 64% dos paulistanos 

consomem pelo menos uma xícara 

de café por dia, contra 49% dos 

habitantes de Caracas.

n o t a s

Movimento  
de cartões
Recém-lançado pelo IBOPE 

Inteligência para suprir a 

carência de informações 

estratégicas dos clientes 

do mercado financeiro, 

o Tracking de Cartões, 

monitoramento do mercado 

de cartões realizado pelo 

IBOPE Inteligência, revelou 

recentemente a penetração 

do dinheiro de plástico no 

Brasil, por bandeira. Veja:

 33%   “Bandeirados”

 18%   Visa

 16%   MasterCard

   3%   Hipercard

   1%   American Express

 0,3%   Diners

 28%  Private labels

Media Class chega à  
América Latina
O Media Class, curso que tem como propósito capacitar clientes para otimizar o uso de 

ferramentas oferecidas pelo IBOPE Mídia, acaba de chegar aos escritórios do IBOPE no 

Panamá e na Argentina. Desde 2004, quando foi implementado no Brasil, o programa já 

certificou mais de mil profissionais, a maioria parceiros que atuam em agências de publicidade 

e emissoras de TV, portanto, já familiarizados com os softwares oferecidos pela empresa.

Juventude 2.0
De acordo com os dados do serviço do IBOPE Mídia, Media Workstation, com base 

no Painel Nacional de Televisores (PNT), em abril de 2007 os jovens de 18 a 24 anos 

passaram mais tempo assistindo à televisão do que em abril de 2006: 4,5 e 4,31 

minutos, respectivamente. Os resultados do Target Group Index, estudo do IBOPE 

Mídia que mede hábitos de mídia e consumo, comprovam que esse público vem 

se tornando multimídia. Além da TV, os jovens incorporam cada vez mais o uso da 

internet a seu dia-a-dia. Prova disso é que o acesso à rede aumentou de 30%, em 2002, 

para 61%, em 2007.
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Almanaque NEPSO
O Instituto Paulo Montenegro acaba de lançar o Almanaque NEPSO 2007, 

que reúne as pesquisas educativas realizadas ao longo do ano passado e 

desenvolvidas por meio do programa Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião 

(NEPSO). Ao apresentar, com riqueza de temas, diversas práticas educativas  

(já experimentadas e aprovadas por alunos de escolas públicas de oito estados 

brasileiros e também de países como Argentina, Chile, Colômbia, México e 

Portugal), a publicação ilustra as contribuições do Instituto no que se refere à 

responsabilidade social na América Latina e na Europa.

Comunidades financeiras on-line
O IBOPE Inteligência desenvolveu uma metodologia inédita, que revela os 

mecanismos de formação de opinião e circulação de comentários em blogs 

e comunidades na internet. A aplicação desta metodologia sobre o tema 

finanças pessoais resultou na análise de mais de 240 blogs e 22 comunidades 

sobre o assunto, dando indicações sobre como as empresas interessadas em 

interagir com este público devem focar seus esforços. 

Foram identificados 10 formadores digitiais de opinião, responsáveis pelo 

maior número de interações significativas no site de relacionamentos Orkut, 

o mais popular da internet brasileira, assim como os temas financeiros que 

geram maior interesse dos internautas que freqüentam esse tipo de site. 

O aprendizado será utilizado pela empresa para descobrir de que forma 

as opiniões postadas on-line influenciam o processo de compra e venda de 

automóveis, imóveis, eletroeletrônicos e serviços de saúde, entre outros.

n o t a s

Movimentos sociais
Pesquisa do IBOPE Inteligência, realizada com mais de 1.200 entrevistados entre final  

de abril e começo de maio, revela o nível de conhecimento da população sobre movimentos  

sociais no Brasil. A maioria dos brasileiros nunca ouviu falar em Via Campesina (79%), Quilombolas 

(66%), Movimentos dos Atingidos Por Barragens (63%) e Comissão Pastoral da Terra (62%).  

Apenas 4% já ouviram falar do Movimento dos Sem Teto e 1% conhecem o Greenpeace,  

enquanto 22% declaram conhecer bem o Movimento dos Sem Terra.
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Novidades do meio rádio
Em evento realizado para clientes em junho, Dora Câmara, 

diretora comercial do IBOPE Mídia, apresentou novidades nas 

pesquisas voltadas para o meio rádio, como a evolução da 

amostra, que desde 2000 teve um aumento de 17% em São 

Paulo. Além disso, foram incluídas as praças Florianópolis (2006) 

e Campinas (2007) na pesquisa regular. O software Easymedia 

também permitirá análises por dias da semana 

isolados e a classe C será complementada com 

as segmentações C1 e C2. 

Segundo os dados do produto Monitor 

Evolution (2ª remessa de abril de 2008), em 

2007 foram investidos R$ 2 bilhões no meio 

rádio, cuja cobertura abrange sete mercados e 

77 emissoras. A capital São Paulo absorveu 

60% desses investimentos no Brasil, sendo 

que 56% foram injetados nas emissoras 

FM e 44% nas rádios da freqüência AM.

IbOPE Inteligência  
no México 
Está tudo pronto para a abertura do 

escritório do IBOPE Inteligência no 

México. No mês de julho, a 

unidade começa as operações 

para atender ao mercado local 

e às solicitações de estudos em 

outras partes do mundo. Segundo 

Nelsom Marangoni, CEO do IBOPE 

Inteligência, cada vez mais os  

clientes possuem projetos regionais e 

gostam de realizá-los por intermédio 

de uma única rede de pesquisa. 

“Além de atender à demanda 

do cliente, queremos garantir 

a homogeneização dos serviços 

prestados”, explica Marangoni.  

A abertura do escritório no México 

faz parte de um dos objetivos 

estratégicos da empresa, que é o 

de expansão regional. O México é o 

segundo maior mercado de pesquisa 

da região, ficando atrás apenas do 

Brasil. Hoje, além da sede em  

São Paulo, a empresa possui 

escritório na Argentina e tem planos 

de instalar mais uma unidade,  

desta vez no Chile.

As mulheres  
dão o tom
O IBOPE marcou presença 

no evento Movimentos 

Femininos, da Editora 

Abril, realizado em 

São Paulo no mês de junho, quando o CEO do IBOPE Inteligência, 

Nelsom Marangoni, apresentou os resultados da pesquisa 

“Mulheres 2008 – Movimentos Femininos”. O estudo revela como 

as brasileiras das classes AA, A, B e C se relacionam com o trabalho 

e a família e quais são as suas perspectivas e anseios, seja na vida 

profissional, seja na pessoal. A pesquisa incluiu entrevistas com 

homens, buscando estabelecer um contraponto entre as percepções. 

A partir de agora, o estudo será apresentado a clientes que tenham 

interesse em conhecê-lo.

  n
O aR
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3ª edição do mais importante evento sobre pesquisa do país, o Congresso Brasileiro de Pesquisa – Mercado, 

Opinião e Mídia, reuniu em abril, em São Paulo, mais de 400 profissionais. O tema “Brasil profundo, Brasil 

no mundo” serviu como cenário para o diálogo entre empresas de pesquisa, anunciantes e agências de 

propaganda sobre o novo papel do setor no processo de desenvolvimento do país. Abaixo você confere os 

estudos apresentados com exclusividade por profissionais do IBOPE e da Millward Brown.

Novos desafios 
Congresso reúne estudos sobre sustentabilidade, comunicação global, 
novas mídias e negócios

PRIMEIRO DIA
O primeiro dia do evento contou  

com a exposição do estudo de 

Silvia Quintanilha, vice-presidente 

de atendimento e planejamento da 

Millward Brown Brasil, e de Letícia 

Carneiro da Silva, da Johnson & 

Johnson. Intitulado “Parceria cliente 

instituto = impacto no negócio”, 

ele demonstrou que se a parceria 

entre as empresas acontece 

desde o início de um projeto de 

comunicação, pode influenciar no 

faturamento do anunciante. “Isso 

permite que uma peça publicitária 

vá ao ar afinada com os objetivos 

da empresa e com o público-alvo, 

atingindo o melhor retorno sobre 

o investimento”, explica Silvia. Os 

resultados do trabalho feito com a 

Johnson & Johnson foram relevantes: 

as aprovações de filmes publicitários 

subiram de 14%, em 2002, para 

87%, em 2007.  

 “Comunicação global – como 

as diferenças culturais impactam o 

desempenho da propaganda” é o 

título do trabalho desenvolvido por 

Valkíria Garré, diretora executiva da 

Millward Brown, e Karina Meyer, 

gerente de pesquisa de mercado da 

Unilever. A análise mostrou como 

as diferenças culturais afetam a 

resposta sobre a propaganda em 

países como brasil, Argentina, 

México, Chile, Inglaterra, Espanha, 

África do Sul, China, Índia e 

Estados Unidos. “O objetivo foi dar 

subsídios para que os anunciantes 

tenham consciência dessas 

diferenças”, explica Valkíria.  

As executivas da Millward 

Brown, Aurora Yasuda, diretora 

de desenvolvimento e negócios, e 

Viviane Varandas, diretora de 

atendimento, apresentaram a 

análise “Desafio da pesquisa 

no novo e complexo cenário 

de comunicação multimídia”, 

abordando os efeitos dessa nova 

realidade no comportamento do 

consumidor. Segundo Aurora, 

a comunicação deixou de ser 

unilateral, já que o consumidor 

também advoga em relação 

a um produto num blog, por 

exemplo. Outra transformação 

que atinge os anunciantes é a 

exposição do consumidor a um 

número grande de informações 

de diferentes fontes, ao mesmo 

tempo. “O resultado é a 

fragmentação e a simultaneidade 

de meios, demandando a prática 

da comunicação 360 graus”, 

explica a executiva. 

da pesquisa

A fragmentação  
e a simultaneidade dos  

meios demandam a  
prática da comunicação 360º
Aurora Yasuda

c o n g r e s s o  a b e p

Aurora Yasuda Affonso barrella e Michelle FreitasValkíria GarréSilvia Quintanilha
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SEGUNDO DIA 
No segundo dia, o evento 

trouxe “O consumidor multimídia: 

uma tendência contemporânea”, 

de Affonso Barrella e Michelle 

Freitas, gerente e analista do 

IBOPE Mídia, respectivamente. 

Segundo o estudo, que considerou 

fatores como audiência de 

rádio e TV, hábitos de leitura de 

jornal, consumo de internet e 

levantamento socioeconômico, 

o consumidor brasileiro está 

incorporando novas marcas, 

produtos e serviços ao seu 

opiniões dos consumidores,  

para não perder espaço para as  

do segmento de tecnologia”,  

afirma o executivo.  

TERCEIRO DIA 
Com o título “Cidadania 

Sustentável: uma chamada para a 

ação”, Beatriz Cassis, consultora de 

pesquisa qualitativa, Lúcia Costa, 

diretora de desenvolvimento da 

área qualitativa, e Silvia Cervellini, 

diretora de atendimento e 

planejamento, todas do IBOPE 

Inteligência, destacaram o cenário 

PartIcIPaçãO 
EsPEcIal
Márcia cavallari, 
diretora executiva 
de atendimento e 
planejamento do 
IBOPE Inteligência, 
coordenou a 
Plenária Paralela 
sobre Pesquisa 
Eleitoral, no último 
dia do evento. 
Foram discutidos 
o papel das novas 
mídias, blogs 
e redes sociais 
no contexto 
das eleições e 
o trabalho da 
imprensa escrita 
na cobertura do 
processo eleitoral. 
“a interação da 
platéia com os 
participantes 
da mesa tornou 
o debate rico e 
interessante”, 
finaliza Márcia.  

cotidiano, bem como novos 

meios de informação, tornando-

se multimídia. De acordo com 

Affonso, a investigação concluiu 

que o consumo deixa de ser apenas 

demonstração de ascensão social. 

“Ele já faz parte da agenda do 

cidadão, como forma de pertencer 

à sociedade”, explica.

Já Marcelo Coutinho, diretor 

de análise de mercado do IBOPE 

Inteligência, apresentou o estudo 

“Blogs e Comunidades Online: 

pesquisa 2.0?”. Ele posiciona as 

empresas de pesquisa diante de 

um cenário onde o Brasil apresenta 

uma das maiores taxas de uso de 

blogs, sites de relacionamento e 

de criação de conteúdo coletivo na 

internet mundial. “É preciso que 

as empresas de pesquisa estejam 

preparadas para coletar e analisar as 

que leva à defasagem entre a 

intenção e a prática de hábitos de 

cidadania e sustentabilidade. 

Foram enumeradas as ações 

sustentáveis mais disseminadas: 

consumo consciente, pirataria 

e separação do lixo. Apesar de 

70% a 90% dos entrevistados 

afirmarem-se bem-intencionados 

quanto a estes hábitos, apenas 

de 30% a 60% os exercem. Os 

motivos, segundo Lúcia, são o 

individualismo e o imediatismo 

do cidadão. “Falta refletir 

sobre o quanto cada um pode 

contribuir para o todo. Além 

disso, estas ações exigem um 

pequeno sacrifício, e isso não 

encaixa com a idéia de algo a 

ser colhido em longo prazo”, 

assegura. O trabalho também 

aponta a associação exagerada 

Empresas de pesquisa devem 
preparar-se para coletar e analisar 
opiniões dos consumidores, para 
não perder espaço para as empresas 
de tecnologia Beatriz Cassis Hélio Gastaldi

Gonçalves, do Instituto Ethos, 

foi o tema do pôster em 

exibição durante todo o evento. 

Segundo a terceira edição da 

pesquisa de mesmo nome, 

a presença de mulheres e 

negros nos cargos mais altos 

das grandes empresas do 

país continua baixa. 

O empresariado brasileiro 

não consegue reverter o 

quadro uniforme nas empresas, 

onde predominam homens 

e brancos, e o fato não é 

percebido como um problema. 

“Apesar de a proporção ser 

desigual, muitos executivos 

acreditam que ela seja 

adequada”, afirma Hélio. O 

objetivo da análise é confrontar 

essa diferença de percepção com 

a realidade nas empresas. 

do termo sustentabilidade ao 

meio ambiente. “É preciso dar 

um novo significado à palavra 

sustentabilidade, que deve ser 

encarada num sentido mais 

amplo, o da viabilidade”,  

afirma Beatriz.

DURANTE OS TRêS DIAS
“Perfil social, racial e 

de gênero das 500 maiores 

empresas do Brasil”, de autoria 

de Hélio Gastaldi, diretor de 

atendimento e planejamento do 

IBOPE Inteligência, e Benjamim 

Marcelo Coutinho Lúcia Costa e Silvia Cervellini Marcelo Coutinho
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Ciclo virtuoso

A
profissionalização do mercado imobiliário, fru to do aumento da 

concorrência e da abertura de capital das maiores empresas do 

setor, passou a exigir melhores instrumentos de avaliação de risco e 

oportunidades. Para atender a essa demanda, o IBOPE Inteligência 

desenvolveu um novo produto, o Tendências Imobiliárias, que vai apresentar 

uma radiografia das aspirações dos compradores de imóveis nas cidades 

de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

O lançamento do produto aconteceu no auditório do IBOPE, em julho, e 

contou com a participação de clientes e prospects. O levantamento será realizado 

com 4.500 chefes de família em cada praça, combinando também dados 

secundários de fontes externas, como bancos, associações e órgãos públicos. Todo 

esse material será georreferenciado – plotado em mapas de cada bairro ou distrito, 

permitindo uma fácil visualização e avaliação. 

O relatório apresentará os principais critérios usados pelo consumidor na busca 

por um imóvel, suas áreas de interesse (bairros ou distritos) e as características 

dos mais procurados (área, equipamentos de lazer etc.), bem como as formas 

de pagamento planejadas. Os resultados serão entregues em Power Point (com 

gráficos e quadros comparativos) e os bancos de dados, em Excel. 

A pesquisa apontará ainda os critérios mais relevantes para a escolha de 

financiamento e as fontes de informação mais utilizadas pelo comprador para 

adquirir casa ou apartamento. “Desenvolvemos e testamos diversas versões do 

serviço e dos questionários, além de procurarmos os melhores parceiros na área 

de georreferenciamento e banco de dados”, afirma Marcelo Coutinho, diretor 

de análise de mercado do IBOPE Inteligência. “O Tendências Imobiliárias será 

uma ferramenta importante para a tomada de decisões e para a busca de dados 

de planejamento, além de um excelente ponto de partida para a análise de 

informações qualitativas de estudos ad hoc”, completa o executivo. 

O produto também irá dimensionar e mensurar o mercado, 

contextualizando as informações no cenário econômico, com uma análise 

completa sobre a evolução do setor e a movimentação dos diversos 

concorrentes.  Esses dados serão organizados em forma de relatório, no qual 

constarão as principais movimentações do mercado, sumário executivo, dinâmica 

espacial e geográfica, evolução e tendências do setor, atualidades e cenários 

econômico e competitivo. Segundo Coutinho, foram consultadas mais de 20 

empresas do setor imobiliário, entre bancos, construtoras e incorporadoras, 

Pesquisa mostra critérios e preferências do 
consumidor na hora de comprar seu imóvel

O 
Tendências 
Imobiliárias vai 
reduzir riscos 
e aumentar 
as chances de 
retorno em 
lançamentos 
residenciais em  
São Paulo e  
no Rio de 
Janeiro

Marcelo Coutinho

t e n d ê n c i a s  i m o b i l i á r i a s
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Cenário favorável aponta a 
expansão do setor, em especial no 
mercado paulistano

A pesquisa irá monitorar mais de dez indicadores,  

que poderão ser visualizados em mapas: 

• Intenção de compra de imóveis residenciais

• Perfil dos compradores

• Atributos do imóvel desejado

• Características do imóvel atual

• Faixa de preço desejada

• Distritos mais procurados nas cidades de  

São Paulo e  Rio de Janeiro

• Formas de pagamento mais utilizadas

• Atitudes sobre o financiamento

• Valor e tempo de financiamento

• Financiador que deseja utilizar

• Drivers de decisão sobre a escolha do 

financiamento

• Fontes de informação utilizadas para a  

compra de imóveis

para a elaboração do produto. 

O IBOPE conta, ainda, com a 

colaboração contínua dos clientes 

no sentido de aperfeiçoar cada 

vez mais o estudo.

SETOR EM EBULIçãO
O Tendências Imobiliárias 

nasce para atender a um 

mercado que cresce a cada 

dia, devido sobretudo à 

estabilidade da economia e ao 

crescente desenvolvimento do 

setor. De acordo com o Target 

Group Index, estudo do IBOPE 

Mídia que mede hábitos de 

mídia e consumo, 11% dos 

habitantes das maiores regiões 

metropolitanas do país planejam 

adquirir um imóvel no curto 

prazo. A classe C representa 

quase a metade desse grupo.

A demanda em alta deve-se, 

principalmente, à maior facilidade 

em se obter crédito imobiliário, 

representada pelo alargamento 

dos prazos de empréstimo e 

pela queda dos juros. Dados 

da Associação Brasileira das 

Entidades de Crédito Imobiliário  

e Poupança (ABECIP) indicam  

um crescimento de 96% no 

volume de Crédito Imobiliário  

em um ano, atingindo o valor de  

R$ 18,3 bilhões em 2007. 

Apenas nos três primeiros meses 

de 2008, este valor chegou a  

R$ 5,4 bilhões.

O cenário favorável aponta 

uma expansão ainda maior do 

setor, em especial no mercado 

paulistano, onde em média 

um novo empreendimento 

imobiliário é lançado por dia. 

Segundo o Sindicato Nacional 

das Empresas de Arquitetura 

e Engenharia (Sinaenco), a 

grande demanda pela casa 

própria e por obras de  

infra-estrutura deverão 

corroborar essa tendência  

por um longo período. 

Indicadores
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m outubro deste ano, 

cerca de 130 milhões de 

eleitores vão escolher 

os representantes do 

Executivo e do Legislativo dos 

5.565 municípios brasileiros. 

Nessa disputa é estratégico, 

e cada vez mais importante, 

o uso das pesquisas. Um 

instrumento que não se limita 

a aferir intenção de voto, 

mas também fazer estudos 

qualitativos e quantitativos, 

cobrindo as três fases de uma 

campanha: mapeamento do 

eleitorado em termos sociais 

e políticos; posicionamento 

do candidato, do partido e 

de forças concorrentes; e 

acompanhamento da campanha. 

Experiência e conhecimento que 

o IBOPE vem adquirindo desde 

o governo Juscelino Kubitschek, 

em 1945. A partir de então, a 

empresa passou a trabalhar com 

pesquisa eleitoral para todas 

as esferas de governo: federal, 

estadual e municipal. Segundo 

IBOPE Inteligência lança ferramenta que oferece dados sobre 
o comportamento anterior dos eleitores

A nova era 
das eleições

Nelsom Marangoni, CEO do 

IBOPE Inteligência, a importância 

da pesquisa é indiscutível para 

o processo democrático e para 

a sociedade. “Trata-se de uma 

informação neutra, precisa, 

totalmente separada de qualquer 

ideal e interesse, que ajuda no 

processo de tomada de decisões”, 

afirma o executivo. 

Para as eleições de 2008, 

o IBOPE Inteligência realiza o 

lançamento de uma ferramenta 

que irá, juntamente com as 

demais metodologias, dar 

subsídios para a campanha 

dos candidatos. Trata-se do 

Geopolítico, um produto que 

tem como base a tecnologia 

de georreferenciamento, que 

permite gerar informação 

sobre o comportamento 

eleitoral em anos anteriores. 

Segundo Márcia Cavallari, 

diretora executiva de atendimento 

e planejamento do IBOPE 

Inteligência, a partir desse 

produto, o candidato tem acesso 

a informações sobre o pleito de 

2004, permitindo a elaboração 

da estratégia de atuação para as 

várias regiões do município nas 

eleições de 2008. “É possível 

ver, por exemplo, por meio de 

um mapa, em que regiões os 

candidatos Marta Suplicy e José 

Serra obtiveram mais votos”, 

comenta Márcia. “É possível 

observar também quais os 

vereadores que se destacaram 

em cada região da cidade”, 

complementa. 

O novo sistema, desenvolvido 

em parceria com a empresa 

Geografia de Mercado, 

permite ainda analisar o 

desempenho dos candidatos 

e dos principais concorrentes, 

no município e em parte 

dele. Auxilia no planejamento 

das pesquisas e permite 

identificação de parcerias 

nos redutos estratégicos. 

De acordo com Márcia, a 

criação do produto tornou-se 

viável com a informatização 

Nelsom Marangoni

c a p a

A 
importância 
da pesquisa 
é indiscutível 
para o processo 
democrático  
e para a 
sociedade
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A nova era 
das eleições

dos dados eleitorais e por 

conta do desenvolvimento 

de uma ferramenta de 

georreferenciamento mais 

avançada e amigável que as 

anteriores, possibilitando a 

análise de dados num mapa. Os 

relatórios serão comercializados 

sob demanda aos candidatos que 

estiverem interessados. 

Outro fator que diferencia a 

participação do IBOPE Inteligência 

nas eleições deste ano é o fato 

de que todos os funcionários, 

que antes eram de diferentes 

companhias do mesmo grupo, 

passaram a se envolver e a 

aprender sobre o tema. Para 

Marangoni, além da importância 

econômica para os resultados da 

empresa, as eleições trazem este 

ano outro fator, o motivacional. 

“Quanto mais o nosso 

colaborador tiver experiência com 

metodologias diferentes, mais ele 

se desenvolverá e se tornará um 

profissional mais completo”,  

diz o executivo. 

ELEIçõES MUNICIPAIS
Os eleitores, assim como os 

candidatos, foram aprendendo, com o 

exercício do voto, a desenvolver uma 

estratégia para votar. Os impactos 

entre as modalidades de pleitos são 

diferenciados. E o das eleições municipais 

certamente é o que está mais próximo da 

sociedade. Afinal, o que está em jogo é 

o dia-a-dia do cidadão: se a rua está com 

buraco ou não, se o lixo foi recolhido ou 

não. Já uma eleição presidencial, onde o 

impacto é da maior importância, promove 

uma discussão mais ampla. Segundo 

Márcia Cavallari, as pessoas se envolvem 

muito nas duas ocasiões. “Como 

vivemos um período de ditadura 

por um longo tempo, as pessoas 

valorizam muito o ato de votar e, à 

medida que votam, aprendem cada 

vez mais a respeito”, explica.

Outro fator que diferencia as eleições 

municipais da presidencial é o tempo que 

a informação leva para atingir todos os 

eleitores. Um fato novo, por exemplo, 

se dissemina mais rapidamente dentro 

dos municípios, enquanto em eleições 

nacionais esse processo é mais lento. 

O cenário de 
rápidas mudanças 
na intenção de voto 
do eleitor torna 
o trabalho dos 
institutos de pesquisa 
ainda mais 
complexo

Márcia Cavallari
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Uma mudança relevante é  

que o cidadão decide seu voto 

cada vez mais próximo das 

eleições, independente do tipo  

de pleito. “Ele observa tudo o  

que acontece durante a campanha 

para, então, decidir”, garante 

Márcia. “Numa pesquisa que é 

realizada momentos antes da 

definição dos candidatos que 

irão disputar o pleito, o eleitor 

manifesta preferências, mas a 

decisão é reservada para a reta 

final”, comenta. 

c a p a

FONTE DE INFORMAçãO
Uma das características do trabalho de 

pesquisa é a medição de algo volúvel, a opinião 

das pessoas. É possível notar que à medida 

que a opinião pública vai recebendo insumos 

da campanha dos candidatos, ela revê ou não 

sua opção de voto. Nesse contexto, as relações 

pessoais são uma das fontes de informações 

levadas em conta pelo eleitor para a tomada de 

decisão final. Nota-se ainda que o dia seguinte 

ao debate é rico em discussões e comentários 

a respeito da performance do candidato. “Nas 

conversas com as pessoas, as opiniões também 

vão se formando”, explica Márcia. 

CREDIBILIDADE DA PESQUISA
O cenário de rápidas mudanças 

na intenção de voto do eleitor 

torna o trabalho dos institutos de 

pesquisa ainda mais complexo. 

Como ter a qualidade e a 

credibilidade preservadas, numa 

ocasião como essa? No caso do 

IBOPE, a credibilidade foi construída 

ao longo do tempo, sendo hoje 

um dos maiores patrimônios da 

empresa. São 66 anos de atuação 

no mercado, período no qual se 

tornou sinônimo de pesquisa, ao 

passar a figurar nos dicionários de 

língua portuguesa. 

Um aspecto fundamental para 

que a sociedade encare a pesquisa 

eleitoral como uma ferramenta de 

informação de qualidade é o fato 

desse tipo de estudo ser o único 

onde podem ser conferidos 100% 

dos resultados. “Algumas horas 

depois, já é possível saber se a 

pesquisa acertou ou errou”,  

afirma Márcia. “E os resultados do 

nosso trabalho dão credibilidade a 

ele”, completa. 

"As pessoas valorizam muito o ato de votar e, à medida que votam, aprendem cada vez mais à respeito", avalia Márcia Cavallari
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Não dá 
para negar a 
importância 
da internet na 
vida dos 
brasileiros

WOrkshOP dE PEsquIsas ElEItOraIs

O 2º Workshop “Publicação de Pesquisas Eleitorais”, organizado pela associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa (abep), reuniu cerca de 70 jornalistas, em julho, 
para discutir os elementos que compõem as pesquisas eleitorais, assim como a 
dinâmica de sua leitura. Márcia cavallari, diretora de atendimento e planejamento do 
IBOPE Inteligência, apresentou as metodologias básicas das pesquisas qualitativas e 
quantitativas, os conceitos de erros amostrais e não-amostrais e as formas de leitura e 
interpretação correta dos dados.
“a idéia do workshop é formar e instruir os jornalistas para a leitura correta dos dados 
das pesquisas eleitorais divulgadas”, comenta a executiva. além de Márcia, também 
participaram da apresentação Waldyr Pilli, presidente da abep, Francisco José de 
toledo, da toledo e associados, e  carlos Marchi, repórter especial de política do jornal 
O Estado de s. Paulo.

O PAPEL DA INTERNET
O papel da internet nos pleitos 

brasileiros ainda está sendo 

delineado, mas é uma novidade que 

precisa ser monitorada. “Apesar do 

meio ter uma penetração maior nas 

classes mais altas, já começa a haver 

uma mudança, que no Brasil deve 

ser sentida num futuro próximo”, diz 

a executiva. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, os candidatos lançaram 

suas campanhas à presidência da 

república na internet e não mais nos 

meios tradicionais de comunicação, 

como a televisão e o rádio. 

Por aqui, o potencial de 

comunicação permanece alto, 

apesar da recente polêmica 

surgida a partir da promulgação 

de regulamentação do Tribunal 

Superior Eleitoral, que proíbe a 

propaganda eleitoral pela internet 

- é permitido fazê-la apenas no 

site oficial do candidato. Afinal, 

não dá para negar a importância 

da internet na vida dos brasileiros. 

Nessa disputa, é estratégico e 

cada vez mais importante o uso 

das novas tecnologias. Segundo o 

IBOPE//NetRatings (joint-venture 

do IBOPE Mídia e da Nielsen 

Online), 22,4 milhões de brasileiros 

utilizaram a internet residencial em 

abril de 2008, número 41% maior 

do que o obtido em abril de 2007. 

BLOGS, COMUNIDADES  
E YOUTUBE

Um estudo realizado pelo IBOPE 

Inteligência revela que a movimentação 

de eleitores por meio de blogs, sites de 

comunidades e no YouTube, site que 

permite que seus usuários carreguem, 

assistam e compartilhem vídeos em 

formato digital, já apresentou níveis 

intensos em 2006. 

No início de maio, havia mais de 

180 comunidades no Orkut sobre os 

principais candidatos a prefeito de 

São Paulo. Enquanto que em julho de 

2006, havia 46 comunidades sobre 

o mesmo tema. Uma busca pelo 

YouTube, utilizando a tag “eleições 

2008”, também já resulta em diversos 

arquivos feitos pelos eleitores para as 

eleições deste ano. 

No pleito de 2006, a equipe 

coordenada por Marcelo Coutinho, 

diretor de análise de mercado do 

IBOPE Inteligência, analisou, entre 

junho e outubro, os 

principais blogs políticos do 

país e comunidades do Orkut 

que abordavam o processo 

eleitoral. A pesquisa concluiu 

que cerca de um milhão e meio de 

pessoas estavam em comunidades que 

discutiam as eleições. 

A análise também mostrou que, 

naquele ano, o uso da internet como 

fonte de informação sobre política para 

os eleitores somou 6%, superando as 

revistas, que registraram 4%. Entre 

o público com maior escolaridade, 

a internet ficou com 25% das 

preferências como fonte de informação, 

contra 9% registrado pelas revistas e 

15% pelo rádio. 

Nas eleições municipais, em que 

muitos candidatos não dispõem de 

recursos financeiros suficientes, a 

campanha on-line ganha importância. 

“A internet ainda não é o principal 

veículo para disseminação de informações 

políticas, que continua sendo a TV, mas 

para a campanha de um candidato 

a vereador, por exemplo, em que o 

espaço para ele expor suas propostas é 

pequeno, a internet passa a ser um meio 

importante”, finaliza Márcia. 
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Em sua 9ª edição, pesquisa identifica novidades  
no comportamento do consumidor

Estudo retrata hábitos de consumo do brasileiro

sobre marketing boca-a-boca, que 

interfere cada vez mais na forma 

do jovem adquirir produtos”, 

explica Dora. No geral, as pessoas 

trocam mais informações sobre 

alimentos, produtos para casa e 

celulares. A percepção sobre o 

poder da influência é maior em 

itens como roupas e alimentos. 

A pesquisa incluiu, ainda, 

questões sobre eventos marcantes, 

ou seja, acontecimentos que 

mudam radicalmente os hábitos 

de consumo, como casamento, 

nascimento do primeiro filho 

e ingresso na universidade. 

Concluiu-se, tomando como  

base as classes sociais brasileiras, 

que para as pessoas de 20 a 54 

anos o plano mais importante 

para os próximos 12 meses é 

comprar uma casa e que, entre 

as que planejam adquiri-la, 47% 

pertencem à classe C, 28% são 

das classes AB e 25%, das DE.

i n t e n ç ã o  d e  c o m p r a

Trata-se de 
um trabalho 

atual e dinâmico, 
resultado da busca 
incessante por 
novidades a respeito 
do comportamento 
e dos hábitos de 
compra da 
população

Dora Câmara

ma fotografia repleta 

de detalhes e nuances, 

reunindo mais de  

18 mil indivíduos de 

diversos Estados brasileiros. Essa  

é a proposta do Target Group 

Index, estudo do IBOPE Mídia, 

realizado a cada seis meses, que 

retrata o comportamento do 

consumidor brasileiro.

Ao chegar à primeira onda da 9ª  

edição, o estudo analisou diversas 

categorias de produtos, junto 

a pessoas de 12 a 64 anos, nas 

principais regiões metropolitanas do 

país. “Trata-se de um trabalho atual 

e dinâmico, resultado da busca 

incessante por novidades a respeito 

do comportamento e dos hábitos 

de compra da população”, afirma a 

diretora comercial do IBOPE Mídia, 

Dora Câmara. 

A 9ª edição do estudo trouxe 

inovações em relação à anterior. 

“Foram acrescentados pontos 

Entre quem planeja comprar uma casa nos próximos 12 

meses    47% são da classe C    28% das classes 

AB    25% das DE

t a r g e t  g r o u p  i n d e x
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NOVIDADES NOS RESULTADOS
As principais fontes de 

informação que influenciam as 

decisões de compra são, em 

primeiro lugar, as experiências 

anteriores e, em seguida, a 

opinião da família e de amigos. 

Segundo Dora, estas fontes vêm 

se consolidando em todas as 

categorias de produtos. “São 

também consideradas as que 

fornecem as melhores informações 

sobre vendas e ofertas especiais, 

inovação incorporada este ano ao 

estudo”, explica a executiva. 

Quando perguntados a respeito 

das principais fontes de consulta 

sobre carros e eletrônicos, os 

entrevistados elegem a internet e 

o jornal. Já as revistas aparecem 

como meios mais consultados para 

produtos e serviços relacionados 

à vida saudável, como exercícios e 

alimentos. A televisão permanece 

como a principal fonte de 

informação para a compra de 

eletrônicos em geral, produtos para 

casa e alimentos. 

Segundo o estudo, as formas 

de contato com os produtos 

demonstram-se cada vez menos 

convencionais. Mesmo com a 

alta porcentagem registrada pela 

televisão aberta (97%), a chamada 

mídia extensiva ganha espaço e é 

responsável por 83% do impacto 

registrado pelo consumidor. Desse 

total, 74% correspondem ao 

mobiliário urbano (bancos, lixeiras, 

protetores de árvores etc.) e 12%, 

aos quiosques. 

ALTA CREDIBILIDADE
A próxima onda da 9ª edição 

do Target Group Index acontece 

em outubro deste ano. O cliente 

pode acessar os resultados no 

banco de dados, por meio do 

software Choices 3. Nele constam 

mais de 40 mil informações, 

possibilitando gerar mais de 1 

bilhão de cruzamentos. 

Alguns diferenciais conferem 

alta credibilidade ao estudo: 

base histórica do questionário, 

preservada desde sua primeira 

aplicação no Brasil, há nove anos; 

100% dos entrevistadores são 

efetivos, com experiência de cerca 

de três anos; estrutura apta a ser 

auditada interna e externamente; 

consistência entre as ondas, 

atestada por meio do sistema de 

qualidade sig-test. 

Desenvolvido na Inglaterra, 

em 1968, o Target Group Index é 

realizado em 59 países. Chegou 

ao Brasil em 1999, fruto de 

uma parceria entre a americana 

Kantar Media Research (KMR) e o 

IBOPE Mídia. A metodologia e os 

questionários são adaptados para 

contemplar mídias, produtos e 

marcas de cada país estudado. 

Estudo retrata hábitos de consumo do brasileiro

As principais 
fontes de informação 
que influenciam as 
decisões de compra 
são, em primeiro 
lugar, as experiências 
anteriores e, em 
seguida, a opinião  
da família  
e de amigos 

Dora Câmara

O Target Group Index em números 
Informações referentes à primeira onda do ano 9

• Pesquisadores envolvidos: cerca de 100
• Duração do trabalho em campo: 6 meses

• Número de entrevistas: 9.088 

• Informações disponíveis no  

banco de dados: 

208 Categorias de produtos

2.843 Marcas de produtos

224 Frases atitudinais

19 Emissoras de TV Aberta

80 Emissoras de TV por Assinatura

105 Revistas

20 Provedores de internet

24 Portais de internet

81 Sites de comunicação (sites de 

jornais, revistas, emissoras etc.)

67 Jornais

249 Rádios
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Empresas 
que se 

preocupam em 
se aproximar de 
seus consumidores 
por meio das 
redes sociais têm 
grandes chances 
de prevenir 
eventuais 
crises

O poder das  

redes sociais
Novo produto do IBOPE//NetRatings revela o  
impacto das comunidades on-line na construção  
e na sustentação das marcas

aprofundadas sobre o impacto das 

redes sociais on-line na construção,  

na sustentação e na reputação  

das organizações.

Para o executivo, o sucesso do 

produto também pode ser explicado 

por seu pioneirismo, uma das marcas 

registradas do IBOPE. “Quando 

lançamos o software que mapeia os 

usuários das redes sociais não havia 

nada parecido no mercado”, afirma 

Alexandre. “As empresas contavam 

com muitas ferramentas para medir a 

relação das pessoas com as marcas e 

suas opiniões dentro e fora da internet, 

mas não ‘conversavam’”. O Redes 

Sociais pode fazer a ponte entre várias 

ferramentas do IBOPE, como NetView, 

Target Group Index, Monitor e o novo 

software de coleta de dados em redes 

sociais, criado pelo IBOPE Media, cujo 

nome ainda está em estudo.

 A importância de se ter um 

produto como o Redes Sociais pode 

ser traduzida em números. Pesquisas 

da própria empresa indicam que só 

em maio deste ano 18,5 milhões de 

brasileiros navegaram por comunidades 

on-line. Somados fotologs, videologs e 

laborado pela recém-criada área 

Analytcs, do IBOPE//NetRatings, 

divisão responsável pela análise 

das pesquisas realizadas pela 

empresa, o novo produto Redes Sociais 

foi apresentado aos clientes em junho, 

durante evento que reuniu cerca de 100 

profissionais das principais empresas 

que atuam na internet brasileira. Na 

ocasião, Abel Reis, Presidente e COO 

da Agência Click, Andrea Orsolon, 

diretora comercial do MySpace, 

Flávio Ferrari, CEO do IBOPE Media, 

e Marco Bebiano, responsável por 

uma unidade de negócios no Google 

voltada a  desenvolver oportunidades 

de negócios junto às principais agências 

de propaganda do país, participaram 

de uma mesa redonda sobre 

comunidades na internet. 

De acordo com Alexandre 

Magalhães, gerente de análise do 

IBOPE//NetRatings, a reação dos 

clientes ao se darem conta do 

que o novo produto é capaz 

de fazer por seus negócios 

foi extremamente positiva. 

O levantamento em 

questão traz interpretações 

i n t e r n e t

Alexandre Magalhães



mensageiros instantâneos, o número 

salta para 20,6 milhões, índice  

que representa cerca de 90% 

do total de usuários que utilizam 

mensalmente a web. 

Dentro desse contexto, fica claro 

o impacto que uma informação – seja 

ela boa ou ruim – tem dentro dessas 

comunidades virtuais. “Há milhões 

de usuários de redes sociais dando 

opiniões sobre tudo, o que em princípio 

afeta o grupo como um todo”, conta 

Alexandre. “Internautas que fazem 

parte de uma mesma comunidade 

confiam muito um no outro; se eles 

decidirem falar mal de uma companhia, 

certamente ela terá prejuízos no que 

diz respeito à sua imagem”, conclui. 

ExEMPLOS PRáTICOS
Segundo Alexandre, empresas 

que se preocupam em se aproximar 

de seus consumidores por meio das 

redes sociais têm grandes chances de 

prevenir eventuais crises. O gerente 

de análise do IBOPE//NetRatings conta 

que recentemente uma indústria 

fabricante de achocolatados anunciou 

a retirada do mercado de um de seus 

mais conhecidos produtos. A notícia 

teve tanta repercussão em algumas 

comunidades que a companhia se 

sentiu na obrigação de 

entrar nesses espaços 

virtuais para explicar 

aos seus membros 

o porquê da 

descontinuação do 

item. A decisão não 

poderia ter sido  

mais acertada.

“A organização 

conquistou 

o respeito 

As campanhas 
virtuais, 

promovidas por 
blogs ou outras redes 
sociais, podem ter um 
impacto 500 vezes 
maior do que as que 
partem dos sites das 
próprias 
empresas
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dos internautas pela iniciativa e, 

sobretudo, pela sinceridade.”

Foi também com um exemplo 

prático que o IBOPE//NetRatings 

provou a seus clientes as vantagens 

de contarem com um produto 

como o Redes Sociais, alinhado 

com o mundo da web 2.0. Na 

ocasião de seu lançamento, a 

empresa realizou uma espécie de 

“relatório-piloto”, tomando como 

referência as grandes montadoras 

de automóveis e a relação destas 

com os sites de comunidades on-

line. Dentre inúmeras revelações, 

uma em particular chamou a 

atenção. As campanhas virtuais, 

promovidas por blogs ou outras 

redes sociais, podem ter um 

impacto 500 vezes maior do 

que as que partem dos sites das 

próprias empresas.

Em função desses e de outros 

resultados da pesquisa piloto, que 

surpreenderam positivamente a 

própria equipe do IBOPE, o gestor 

afirma: “É fundamental que 

as companhias entendam 

a importância de cativar os 

membros das redes sociais, 

a fim de ganhar milhares de 

aliados e, mais do que isso, 

verdadeiros defensores de 

suas marcas.” A perenidade, 

portanto, está de certa 

forma ligada à seguinte 

premissa: “As comunidades 

on-line são constituídas por 

uma população bem jovem que, 

no futuro, poderá se tornar 

consumidora em potencial. Não 

respeitar esse público hoje pode 

significar perdê-lo amanhã”, 

finaliza o executivo. 



ecológica
Coordenador do WWF-Brasil fala sobre pesquisa 
realizada em parceria com o IBOPE Inteligência, 
que avalia o impacto do estilo de vida dos 
brasileiros no meio ambiente

Pegada

A
pedido do WWF-Brasil, 

uma das mais atuantes 

ONGs em defesa da na-

tureza, o IBOPE desenvol-

veu, em maio, a pesquisa “Tendências 

e Hábitos de Consumo dos Brasilei-

ros”, que ouviu mais de 2 mil pessoas 

em todo o país. A ação faz parte de 

uma campanha denominada Pega-

da Ecológica, que tem o objetivo de 

sensibilizar e engajar o cidadão para 

adoção de práticas mais sustentáveis 

no seu dia-a-dia.

De acordo com o coordenador Sa-

muel Roiphe Barreto, do WWF-Brasil, 

o levantamento incentiva as pessoas 

a refletirem sobre até que ponto sua 

maneira de viver condiz com a ca-

pacidade do planeta em oferecer e 

renovar recursos naturais. E, ainda, 

em absorver os resíduos gerados por 

elas ao longo do tempo. Na entrevis-

ta a seguir, Samuel fala sobre os ob-

jetivos da Pegada Ecológica e o que 

fazer para tentar reverter esse sinal 

de alerta relacionado ao futuro do 

meio ambiente.

e n t r e v i s t a

Quando 
o assunto é 
sustentabilidade, 
uma luz amarela  
se acende 
no país

GIRO: Por que o WWF decidiu 

encomendar a pesquisa ao IbOPE?

Samuel: Precisávamos de dados 

concretos e confiáveis que 

mostrassem quais as tendências de 

hábito de consumo do brasileiro 

e o impacto de tais hábitos sobre 

os recursos naturais. E, sobretudo, 

embasar e dar “pistas” sobre como 

melhor sensibilizar e mobilizar o 

público-alvo dessa ação, que são 

aqueles que residem em centros 

urbanos. Longe do campo, esses 

cidadãos consomem água, leite e 

outros produtos manufaturados 

sem se darem conta de suas fontes 

de origem. Nosso trabalho resgata 

essa conexão e mostra qual o 

papel do cidadão, das empresas 

privadas e do governo para 

combinar desenvolvimento com a 

conservação do meio ambiente. A 

Pegada Ecológica foi desenvolvida em 

meados da década de 90 e não tem a 

pretensão de ser uma medida exata, 

mas sim uma estimativa do impacto 

que o homem tem sobre o planeta.

Samuel Roiphe Barreto

Samuel Roiphe barreto 
atua em projetos de 
conservação e gestão 
de recursos naturais e 
é um dos profissionais 
mais influentes na luta 
pela sustentabilidade 
do planeta
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G: Como esse estudo será 

utilizado a partir de agora?

S: Em um primeiro momento, 

nossas ações estarão focadas 

no cidadão, para quem estamos 

elaborando um material didático 

sobre práticas sustentáveis. 

Desenvolver exposições e eventos 

de mobilização com escolas e 

empresas a respeito do tema 

também está em nossos planos. 

Em um futuro próximo, a idéia é 

estender o projeto para os âmbitos 

da iniciativa privada e pública junto 

a setores específicos.

G: Segundo os indicadores da 

pesquisa, o brasil deve reavaliar 

suas práticas. O que isso significa?

S: Significa que, quando o assunto 

é sustentabilidade, uma luz amarela 

se acende no país. De acordo com 

um outro estudo da Rede WWF, 

no mundo já utilizamos cerca de 

25% mais dos recursos naturais do 

que a Terra é capaz de repor. Em 

função disso, é imprescindível que 

comecemos a promover algumas 

mudanças o quanto antes. Com a 

pesquisa desenvolvida pelo IBOPE 

Inteligência, verificamos que mesmo 

considerando as diversas realidades 

que temos no Brasil, alguns setores 

da sociedade, principalmente 

aqueles que dispõem de um padrão 

mais elevado, já consomem o 

equivalente à média do padrão 

europeu. Isso significa que utilizam 

mais recursos naturais do que o 

planeta tem capacidade de repor.

G: Quais os pontos do estudo que 

mais lhe chamaram a atenção?

S: Uma das conclusões mais 

surpreendentes é que, apesar de 

apenas um terço da população 

possuir automóvel, já estamos 

vivenciando um verdadeiro caos 

urbano. E a situação só tende a 

piorar, já que o transporte coletivo 

ineficiente e a facilidade na 

obtenção de crédito apontam para 

o surgimento de mais e mais carros 

nas ruas. A pesquisa revelou ainda 

que menos de 15% dos brasileiros 

utilizam o avião, o que já basta 

para causar uma grave crise aérea. 

Por essas e outras, fica claro que 

sem uma competente atuação 

das políticas públicas, o país 

poderá entrar em colapso. 

G: O que destacaria de positivo 

nessa pesquisa, em termos de 

comportamento do brasileiro?   

S: O fato de termos 25% da 

população, quase cinqüenta milhões 

de pessoas, que adotam alguma 

prática sustentável, como separar 

o lixo, já é um excelente começo. 

Com essa ação, percebemos que as 

mensagens sobre reaproveitamento 

de materiais, por exemplo, vêm 

sendo cada vez mais incorporadas 

ao cotidiano. 

G: Em sua opinião, qual será o 

maior desafio daqui para frente?

S: Convencer as classes A e B que 

seus hábitos também precisam 

mudar. Não estamos advogando 

Apesar de 
apenas um terço 
da população 
possuir automóvel, 
já estamos 
vivenciando  
um verdadeiro  
caos urbano

contra o consumo, aliás 

entendemos que ele deve 

ser estendido a todos os 

brasileiros que hoje estão 

excluídos desse processo. 

Porém, ele deve se dar em 

uma base sustentável. A atitude 

das pessoas deixa um rastro no 

planeta. A questão é: qual o limite 

do rastro que podemos deixar? 

A luz amarela já se acendeu. 

Fazer com que a verde prevaleça 

representa um desafio e tanto 

não apenas para a sociedade 

brasileira, mas para o mundo 

como um todo. Precisamos fazer 

a nossa lição de casa e, para isso, 

é importante combinar o papel 

do cidadão como consumidor 

consciente, o papel dos  

governos na adoção das políticas 

públicas corretas e o papel da 

iniciativa privada.   


