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Nota: No final de 2012, a taxa de câmbio era de R$ 2,04 para cada US$ 1. A moeda teve desvalorização de 8,94% durante o transcurso de 2012.

A perspectiva econômica no Brasil permanece positiva, embora o rápido crescimento visto nos anos anteriores esteja dimi-

nuindo. A economia do Brasil é a sexta maior do mundo e a maior da América Latina. “Nos últimos anos, o país tem sido

uma das economias de crescimento mais rápido no mundo, devido primariamente ao seu potencial de exportação. O comér-

cio do país é dirigido por seus extensos recursos naturais e produção agrícola e industrial diversificadas.”1 O Brasil também

tem atraído investimento direto estrangeiro, estimulado pela elevação da demanda doméstica, uma força de trabalho mais

qualificada, e desenvolvimento em ciência e tecnologia. Infraestrutura significativa e melhorias no trânsito estão sendo rea-

lizadas para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de Verão de 2016; entretanto, há especulações de que o cronograma

esteja atrasado.  

De acordo com o Banco Mundial, o produto nacional bruto está em crescimento estável no Brasil, ultrapassando outros países

em desenvolvimento da América Latina e Caribe.2 O gasto com consumo no Brasil aumentou para R$ 721.200 milhões (uma

alta sem precedentes) no quarto trimestre de 2012, contra R$ 692.200 milhões no terceiro trimestre de 2012.2

Em relação a viagens e turismo, o setor totalizou 3,4% do produto interno bruto (PIB) do Brasil em 2012, uma contribuição

de R$ 150.600 milhões. Esta contribuição tem um crescimento esperado de 5% em 2013, e um crescimento contínuo de

5,1% anualmente até 2023, totalizando R$ 259.100 milhões em 2023.3 Olhando para os gastos com turismo, 85,8% vêm

de gastos com lazer (14,2% com viagens a negócios). Da contribuição para o PIB de viagens e turismo no Brasil, 94,5%

são de gastos domésticos.4 Entretanto, devido à crescente receita disponível e à valorização do real em relação ao dólar

americano (a taxa de câmbio efetiva real valorizou 88% entre 2004 e 2011)5, os consumidores da classe média têm explo-

rado e continuarão a explorar destinos de viagem internacionais nos próximos anos, o que diminuirá as viagens domésticas

desta população alvo. Como exemplo, o número de viajantes do Brasil para os Estados Unidos aumentou 292% entre 2004

e 2011.6 Reciprocamente, as chegadas de turistas internacionais têm uma expectativa de crescimento de 7,6% totalizando

6,8 milhões em 2013, com uma previsão de aumento de crescimento de 13,4% em 2023.7
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O estudo Propriedade Compartilhada 2012: Uma perspectiva de mercado — Edição Brasileira foi desenvolvido para dar

suporte ao crescimento da indústria de propriedade compartilhada, fornecendo aos fomentadores, vendedores e comerciantes

de resorts, e àqueles que estejam considerando ingressar nesta área, uma visão sem paralelo a respeito da percepção sobre

produtos de propriedade compartilhada em resorts. Este estudo, que se baseia em viajantes de lazer que residem no Brasil,

examina as percepções sobre o produto e seus conceitos relacionados, preferências de férias e intenções de viagens futuras. 

Os tópicos abordados incluem demografia do mercado alvo, percepções e atributos desejados dos produtos de imóvel

compartilhado em resorts, padrões e preferências de viagem, e destinos de interesse para férias futuras. Este relatório exa-

mina tendências relevantes em preferências de viagens de lazer para servir de base para o desenvolvimento de produtos

mais adequados e para estratégia de marketing.

Desenvolvido exclusivamente para a Interval International®, Propriedade Compartilhada 2012: Uma perspectiva de 

mercado — Edição Brasileira foi preparado pela Ipsos Loyalty - Travel a partir de um painel de respostas online de consumidores

com representatividade nacional que atenderam determinadas qualificações de renda familiar e idade para viagens de lazer. 
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Tabela 1: Definição do segmento alvo

Viajantes de lazer
ativos em 2012

(%)

INTERESSADOS EM ADQUIRIR UM PRODUTO DE PROPRIEDADE 
COMPARTILHADA DURANTE OS PRÓXIMOS DOIS ANOS

Extremamente interessados 9
Muito interessados 28
Nem interessados nem desinteressados 37
Não muito interessados 14
De modo nenhum interessados 12

Dentre a população de “viajantes de lazer ativos”* entrevistados no Brasil, aproximadamente
quatro em dez (37%) relataram que estão muito ou extremamente interessados em adquirir
um produto de propriedade compartilhada em um resort durante os próximos dois anos.

A maioria dos viajantes de lazer residindo no Brasil é casada (55%), frequentou pelo menos um ano de escola de graduação
ou mais (58%), e tem uma renda familiar anual de R$ 80.000,00 ou mais (70%). Mais da metade tem entre 35 e 54 anos de
idade (com uma média total de 42,5 anos de idade) e mora numa residência com pouco mais de três pessoas. Todos os entre-
vistados estudados afirmam ter casa própria, com mais de oito em dez (83%) possuindo sua casa quitada, e aproximadamente
um em cinco (17%) possuindo sua casa financiada. Quatro em dez (40%) residem em São Paulo, enquanto um em cinco
moram no Rio de Janeiro (20%).

6

Viajantes de lazer
interessados em adquirir tempo de férias 

*Os dados para esta análise foram obtidos de entrevistas conduzidas online com um painel de 807 viajantes de lazer ativos pré-qualificados. Todos os entrevistados (i) tinham feito pelo menos uma
viagem de lazer de 120 quilômetros ou mais de casa, requerendo acomodações para per noite, durante os últimos 12 meses, (ii) relataram renda familiar de pelo menos 60.000 reais, (iii) tinham pelo
menos 25 anos de idade e (iv) expressaram interesse em adquirir algum tipo de tempo de férias nos próximos dois anos. Esses indivíduos são referidos neste relatório como “viajantes de lazer ativos”. 



Tabela 2: Demografia

Viajantes de lazer
ativos em 2012

(%)

SEXO
Feminino 55
Masculino 45

ESTADO CIVIL
Casado 55
Nunca foi casado 18
Casal não casado vivendo junto – sexos opostos 14
Casal não casado vivendo junto – mesmo sexo 2
Divorciado/separado/viúvo 11

IDADE
25 – 34 anos 28
35 – 44 anos 24
45 – 54 anos 29
55 anos ou mais 19

ESCOLARIDADE
Menos de quatro anos de ensino médio 1
Quatro anos de ensino médio 5
Escola vocacional ou profissionalizante 5
Um a três anos de faculdade 12
Quatro anos de faculdade 19
Um ano de escola de graduação ou mais 58

RENDA FAMILIAR ANUAL
R$ 60.000 – R$ 79.999 30
R$ 80.000 – R$ 99.999 27
R$ 100.000 – R$ 124.999 17
R$ 125.000 – R$ 149.999 8
R$ 150.000 ou mais 18

CASA PRÓPRIA
Possui casa sem financiamento 83
Possui casa financiada 17

ORIGEM GEOGRÁFICA
Brasília 10
Belo Horizonte 5
Rio de Janeiro 20
São Paulo 40
Outro 25
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Tabela 3: Interessados em acomodações estilo
condomínio como uma alternativa a
resort tradicional, hotel ou motel

Dentre os viajantes de lazer que residem no Brasil, mais do que nove em dez (91%) entre-
vistados estudados relatam que estão interessados em acomodações estilo condomínio
como alternativa a resorts tradicionais, hotéis ou motéis. Quando perguntados sobre os
aspectos das acomodações estilo condomínio preferidas, seis em dez (60%) citaram o valor
pelo dinheiro pago como o atributo mais importante. Uma proporção levemente menor (56%)
é atraída por experiências mais calmas e amenidades das acomodações estilo condomínio.
Serviço ao cliente e mais espaço para amigos e família também foram citados por pelo
menos metade dos entrevistados estudados.

**Não totaliza 100% devido às múltiplas respostas
**Perguntado para quem é familiarizado com acomodações estilo condomínio.

Viajantes de lazer
ativos em 2012

(%)*

INTERESSADOS EM ACOMODAÇÕES ESTILO CONDOMÍNIO
COMO UMA ALTERNATIVA A RESORT TRADICIONAL, 91
HOTEL OU MOTEL

ASPECTOS PREFERIDOS EM ACOMODAÇÕES ESTILO CONDOMÍNIO**
Mais valor pelo dinheiro pago 60
Experiência mais calma 56
Amenidades da unidade (ex.: banheira aquecida, 
centro de entretenimento) 56

Serviço ao cliente 55
Mais espaço para amigos e família 50
Economia de dinheiro por não comer fora com muita frequência 49
Cozinha 45
Ambiente “mais caseiro” 31
Capacidade de quartos privativos 21
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^Perguntado a quem possui um produto de propriedade compartilhada.
**As duas primeiras pontuações em uma escala de um a cinco, onde um equivale a “nada importante” e cinco equivale a “extremamente importante”.

Tabela 4: Importância relativa de atributos de
propriedade compartilhada

Proprietários de tempo de férias em sua esmagadora maioria, citam a possibilidade de reunir
a família para compartilhar descanso e relaxamento como o atributo mais importante da
propriedade compartilhada, como mencionado por mais de oito em dez entrevistados estu-
dados (84%). Aproximadamente oito em dez (79%) citam o valor pelo preço pago, e mais
de três quartos (76%) acreditam que a propriedade compartilhada motiva suas famílias a
tirar férias. Uma proporção levemente menor cita mais espaço e a possibilidade de inter-
cambiar tempo de férias para outros destinos ou viajar em períodos posteriores do ano (74%)
como atributos importantes.

Viajantes de lazer
ativos em 2012

(%)^**

Integração da família 84
Valor pelo preço pago 79
Motiva a família a tirar férias 76
Mais espaço total 74
Possibilidade de intercambiar tempo de férias para outros destinos
ou outras épocas do ano 74

Possibilidade de fixar ou garantir os custos de férias 
dos próximos anos nos preços de hoje 71

Amenidades da unidade (ex.: banheira aquecida, 
centro de entretenimento) 67

Cozinha 66
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Os entrevistados estudados sentem que têm uma familiaridade geral com os conceitos de
resort de propriedade compartilhada, embora seu nível de familiaridade sugira uma oportu-
nidade para a indústria, bem como desenvolvedores, comerciantes e vendedores de resorts
para melhor persuadir os consumidores sobre as vantagens da propriedade compartilhada.
Enquanto quase um terço (30%) se considere familiarizado com os conceitos de clubes de
viagem e cartões de desconto, quatro em dez (40%) relatam serem familiarizados com
conceito de tempo compartilhado, propriedade de férias ou propriedade fracionada.

Tabela 5: Conceitos de propriedade compartilhada

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)

FAMILIARIDADE COM OS CONCEITOS DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA
Propriedade de tempo compartilhado/férias/propriedade fracionada 40
Clubes de viagem/cartões de desconto 30

IMPORTÂNCIA DA MARCA HOSPITALIDADE
Extremamente importante 31
Muito importante 35
Nem importante nem sem importância 28
Não muito importante 5
Sem nenhuma importância 1

É digno de nota registrar que dois terços dos entrevistados estudados (66%) acreditam que uma associação ou afiliação com
uma marca de hospitalidade reconhecida internacional ou regionalmente é muito ou extremamente importante, quando se
considera a aquisição de um produto de propriedade compartilhada.
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Mais de quatro em dez (44%) dos entrevistados estudados relatam que a configuração da
unidade de dois quartos é o tamanho de unidade preferido, quando se considera a aquisição
de um produto de propriedade compartilhada. Uma proporção levemente menor (38%) pre-
fere a configuração de um quarto, enquanto mais do que um em dez (11%) preferem uma
configuração de unidade com três quartos ou mais.

Tabela 6: Configuração de unidade preferida

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)

CONFIGURAÇÃO DE UNIDADE PREFERIDA
Estúdio 7
1 quarto 38
2 quartos 44
3 quartos 9
4 quartos ou mais 2
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Viajantes de lazer que residem no Brasil relatam que preferem ser informados sobre produtos
de imóveis compartilhados de resort por meio de sites online e várias formas de divulgação
e propaganda impressa. Websites industriais explicando as vantagens do produto são pre-
feridos por mais da metade dos entrevistados estudados (55%), enquanto propaganda na
televisão foi citada por quase metade (47%). “Infomerciais” na televisão e propagandas em
websites foram mencionados por mais de quatro em dez (44%), e uma proporção levemente
menor (41%) prefere sites da empresa oferecendo o produto.

Tabela 7: Métodos de marketing e 
comunicação preferidos

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)

Websites industriais explicando as vantagens do produto 55
Propaganda na televisão 47
“Infomerciais” na televisão 44
Propagandas em websites 44
Websites da empresa oferecendo o produto 41
Websites das redes sociais tais como Facebook ou Twitter 39
Propagandas em revistas 38
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Entrevistados estudados foram convidados a classificar os atributos associados com os pro-
dutos de imóvel compartilhado de resort em ordem de importância para a decisão de aqui-
sição como um todo. O preço de aquisição foi citado como o atributo mais importante,
seguido pelo destino turístico do resort e a localização específica do resort neste destino.
Amenidades, facilidades e serviços no local, e a taxa de manutenção obrigatória anual tam-
bém foram citados dentre os cinco atributos mais importantes que influenciam na decisão
de aquisição de propriedade compartilhada.

Tabela 8: Influência dos atributos da propriedade
compartilhada na decisão de aquisição

Dentre os viajantes de lazer que não estão interessados em adquirir tempo de férias, uma
oportunidade extraordinária existe para melhor persuadir os consumidores potenciais de
produtos de propriedade compartilhada. Aproximadamente a metade (51%) dos entrevistados
estudados que não estão interessados em adquirir um produto de propriedade compartilhada
relatam que não querem ficar presos a um só local, pois preferem tirar férias em diferentes
locais. Perto de um terço (32%) acredita que não faz viagens de lazer suficientes para jus-
tificar a aquisição de tempo de férias ou não pensa que férias em propriedade compartilhada
atendam suas próprias necessidades pessoais. Adicionalmente, mais do que um em quatro
(26%) relatam que não entendem como usar o produto, reforçando a necessidade de fomen-
tadores, vendedores e comerciantes melhor estimularem os consumidores potenciais sobre
os benefícios da propriedade compartilhada.

CLASSIFICADOS EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA*
1. Preço de aquisição
2. Destino 
3. Localização no destino
4. Amenidades, facilidades e serviços no local
5. Taxa de manutenção anual obrigatória
6. Amenidades, facilidades e serviços nas redondezas
7. Flexibilidade de uso
8. Reputação do produto e/ou indústria
9. Reputação do desenvolvedor, comerciante e/ou vendedor do resort
10. Acesso a variados tipos e configurações de unidades
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*Baseado na classificação dos entrevistados de cada atributo, onde “1”representa o atributo de maior importância e “10” representa o atributo
de menor importância.



Viajantes de lazer ativos residindo no Brasil relatam que tiveram uma média de quatro (3,8)
viagens de lazer de qualificação no ano passado.8 Mais da metade (53%) diz estar planejando
mais viagens de lazer durante os próximos 12 meses do que fizeram no ano passado,
enquanto aproximadamente quatro em dez planejam fazer o mesmo número de viagens.
Somente um em quinze (7%) planeja fazer menos viagens do que no ano passado.

Tabela 9: Viagens com distância de 120 km 
ou mais de casa no ano passado

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

MÉDIA PARA TODOS OS VIAJANTES DE LAZER 
QUE FIZERAM UMA OU MAIS VIAGENS

3,8

Tabela10: Futuras viagens de lazer com 
pernoite planejadas para120 km 
ou mais de distância de casa nos
próximos12 meses
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8Para uma definição do termo “viagens de lazer de qualificação”, a referência é feita na seção Metodologia deste relatório. Consulte a página 20.

Padrões e preferências em
viagens de lazer

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)
QUANTIDADE DE VIAGENS

Mais viagens 53
O mesmo número de viagens 39
Menos viagens 7
Nenhuma viagem de lazer planejada durante os próximos 12 meses 1



Viagens de fins de semana permanecem muito populares dentre os viajantes de lazer ativos
residindo no Brasil. Sete em dez (70%) fizeram uma ou mais viagens de lazer, de uma a
quatro noites de duração, incluindo uma noite de sábado durante o ano passado. Uma pro-
porção levemente menor (62%) fez viagens estendidas, enquanto aproximadamente quatro
em dez (37%) fizeram viagens em dias úteis. Esses viajantes relataram fazer uma média
de 2,7, 2,0 e 1,8 viagens de fim de semana, em dias úteis e viagens estendidas por ano,
respectivamente.

Tabela 11: Viagens de lazer realizadas*

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)

INCIDÊNCIA DE VIAGENS EM FIM DE SEMANA**
Uma ou mais 70
Nenhuma 30
Número médio de viagens realizadas em fins de semana** 2,7

INCIDÊNCIA DE VIAGENS EM DIAS ÚTEIS***
Uma ou mais 37
Nenhuma 63
Número médio de viagens realizadas em dias úteis** 2,0

INCIDÊNCIA DE VIAGENS ESTENDIDAS****
Uma ou mais 62
Nenhuma 38
Número médio de viagens estendidas realizadas** 1,8
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Dentre aqueles que fizeram uma ou mais viagens na categoria.
Viagem de fim de semana: Uma viagem de uma a quatro noites que envolveu um pernoite numa noite de sábado.
Viagem em dias úteis: Uma viagem de uma a quatro noites que não envolveu um pernoite no sábado.
Viagem estendida: Uma viagem de cinco noites consecutivas ou mais.

*
**

***
****



Mais de três em cada quatro viajantes de lazer ativos residindo no Brasil estiveram em um
resort, hotel ou motel (77%), enquanto um pouco menos da metade (48%) tirou férias visi-
tando amigos ou parentes. Aproximadamente três em dez (27%) ficaram em uma casa ou
condomínio de férias que eles ou possuem ou alugaram.  

Aproximadamente dois terços (67%) dos viajantes de lazer ativos residindo no Brasil
consideram-se como um planejador conjunto e tomador de decisão com relação a planos
de viagens. Três em dez (30%) relatam que eles são o principal planejador e tomador de
decisão, enquanto menos de um em vinte (3%) oferece somente sugestões limitadas ou
recomendações no processo de planejamento de férias e tomada de decisão.

Tabela 12: Papel na escolha de 
acomodações de férias

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)

Planejador conjunto e tomador de decisão 67
Planejador primário e tomador de decisão 30
Planejador limitado e tomador de decisão 3

Mais de oito em dez (84%) dos que planejam viajar nos próximos12 meses pretendem passar férias em um resort, hotel ou motel.
Entretanto, pouco mais de um em vinte (6%) citam sua intenção de tirar férias em acomodações de propriedade compartilhada.
Essa observação sugere que uma lacuna de percepção pode existir, reforçando assim a necessidade de fomentadores, vendedores
e comerciantes melhor estimularem os consumidores em potencial sobre os benefícios da propriedade compartilhada.
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Tabela 13: Preferências de acomodação

* Does not equal 100% due to multiple responses.

Dentre os viajantes de lazer ativos residindo no Brasil, mais de seis em dez (64%) fizeram
pelo menos uma viagem de lazer no ano passado com seu cônjuge ou outro adulto sem
crianças. Aproximadamente um em quatro (24%) viajaram sozinhos, enquanto pouco mais
de quatro em cada 10 (43%) fizeram pelo menos uma viagem de lazer com crianças, a
maioria das quais foram levadas por um dos cônjuges ou outro adulto.

Tabela 14: Composição do grupo de viagem
Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)*

COMPOSIÇÃO DE UMA OU MAIS VIAGENS NO ANO PASSADO
Com cônjuge ou outro adulto sem filhos 64
Com cônjuge ou outro adulto com crianças 43
Sozinho 24
Com crianças somente (sem cônjuge ou outro adulto) 6
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*Não totaliza 100% devido às múltiplas respostas.

Viajantes de lazer 
ativos em 2012 

(%)

ACOMODAÇÕES NOS PRÓXIMOS12 MESES*
Em resort, hotel ou motel 77
Com amigos ou parentes 48
Em uma casa ou condomínio de férias próprio ou alugado 27
Em um produto de propriedade compartilhada próprio, 
alugado ou intercambiado 11

Em um navio de cruzeiro 7
Em outras acomodações 2

ACOMODAÇÕES PLANEJADAS NOS PRÓXIMOS12 MESES*
Em resort, hotel ou motel 84
Com amigos ou parentes 38
Em um navio de cruzeiro 25
Em uma casa ou condomínio de férias próprio ou alugado 12
Em um produto de propriedade compartilhada próprio, 
alugado ou intercambiado 6

Em outras acomodações 3



Aproximadamente seis em dez (57%) viajantes de lazer ativos residindo no Brasil expressam um desejo de visitar a região
geográfica Nordeste do Brasil dentro dos próximos dois anos, enquanto uma proporção substancialmente menor (18%) está
interessada em visitar o Sudeste. Mais do que um em dez (14%) pretendem visitar a visitar a região Centro-Oeste do Brasil,
enquanto menos de um em dez (9%) deseja viajar para o Sul. 

Tabela 15: Destinos de viagem brasileiros
desejados (dentro dos próximos 
dois anos) — por região (auxiliado)

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)

REGIÃO DO BRASIL
Nordeste 57
Sudeste 17
Centro-Oeste 12
Sul 8
Norte 2
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Padrões e preferências futuras
para viagens de lazer



Tabela16: Destinos de viagem internacionais
desejados dentro dos próximos dois
anos — por região (auxiliado)

A Europa continua a ser o destino internacional preferido dentre os viajantes de lazer ativos
residindo no Brasil, citada por um em cada dois (48%). Uma proporção levemente menor
(44%) deseja viajar aos Estados Unidos, enquanto mais do que quatro em dez (41%) gosta-
riam de passar férias na Argentina. Aproximadamente três em dez (28%) querem passar
férias no Caribe durante os próximos dois anos, enquanto três em dez (30%) gostariam de
conhecer o Uruguai e outros países sul-americanos. 

Viajantes de lazer 
ativos em 2012

(%)*

PAÍS/REGIÃO
Europa 48
Estados Unidos 44
Argentina 41
Caribe 28
América do Sul, outros 19
México 14
Uruguai 11
América Central 9
Outros 9
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**Não totaliza 100% devido às múltiplas respostas.



Os dados para esta análise foram obtidos de entrevistas conduzidas online com um painel
de 807 viajantes de lazer ativos pré-qualificados. Todos os entrevistados (i) tinham feito pelo
menos uma viagem de lazer de120 quilômetros ou mais de casa, requerendo acomodações
para pernoite, durante os últimos 12 meses, (ii) relataram renda familiar de pelo menos
60.000 reais, (iii) tinham pelo menos 25 anos de idade e (iv) expressaram interesse em
adquirir algum tipo de tempo de férias nos próximos dois anos. Esses indivíduos são referidos
neste relatório como “viajantes de lazer ativos”. 

A metodologia de pesquisa utilizada para reunir os dados que aparecem neste relatório foi
coletada usando um painel de consumidores online nacionalmente representativos.
Entretanto, os resultados deste estudo não devem ser considerados como representativos
da população brasileira como um todo, devido aos critérios específicos de qualificação demo-
gráfica mencionados acima. Além disso, os entrevistados foram selecionados de regiões
específicas para o propósito desta pesquisa, de forma que os resultados também não devem
ser considerados como representativos de todos os brasileiros. Ao interpretar os resultados,
deve ser levado em consideração o ambiente econômico volátil que prevaleceu durante as
datas em que os entrevistados foram ouvidos (julho e agosto de 2012) e o efeito geral que
este ambiente exerceu na demografia dos interessados em adquirir algum tipo de tempo
de férias e o interesse dos entrevistados em viajar.

A margem de erro de todas as estimativas que aparecem neste relatório é de +/– 3,5%,
com um nível de confiança de 95%, com exceção dos dados incluídos na tabela referente a
“casa própria”, em que a margem de erro é +/– 7,6%, e a discussão narrativa abordando
objeções a adquirir tempo de férias, em que a margem de erro é de +/– 6,8%. 

Respostas “Não” para demografia e perguntas remanescentes foram excluídas da base
usada para calcular as porcentagens.
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Metodologia



SOBRE A IPSOS Ipsos é uma empresa
de pesquisa de mercado independente,
controlada e administrada por profissio-
nais deste setor. Ipsos, fundada na França

em 1975, se transformou num grupo mundial de pesquisa
com uma sólida presença em todos os mercados chave. Em
outubro de 2011, a Ipsos completou a aquisição da Synovate.
A união formou a terceira maior empresa de pesquisa do
mundo.

Ipsos, com escritórios em 85 países, oferece uma vasta gama
de experiência em seis especializações no campo da pes-
quisa: publicidade, lealdade do cliente, comercialização,
meios de comunicação, investigação de assuntos públicos
e gestão de pesquisas. 

Os pesquisadores da Ipsos avaliam o potencial e interpretam
tendências do mercado. Criam e desenvolvem marcas para
clientes e apontam seus desafios e oportunidades. Em essên-
cia, ajudam os clientes a ouvir o que seu público está dizendo,
a entender o que pensam e a prever o que têm em mente.  

Ipsos é uma empresa de capital aberto, com ações nego-
ciadas na Bolsa de Valores de Paris desde1999, tendo gerado
receita global de €1.789 milhões (US$2.300 milhões) em
2012.

Visite ipsos.com para obter mais detalhes sobre os serviços
e capacidades da Ipsos.
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